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Förord 30 år med Dis 5

Föreningen Dis jubileumskommitté gav mig i uppdrag att dokumen-
tera Dis genom åren inför föreningens 30-årsjubileum. Med denna 
skrift har jag försökt att ur minnet, egna anteckningar, protokoll, 
verksamhetsberättelser och medlemstidningarna summera stäm-
ningarna och redovisa det viktigaste som har timat under föreningen 
Dis 30 år. Eftersom det är mycket som passerat revy görs inga större 
utläggningar om de olika händelserna. Som styrelsemedlem under 
20 år och i övrigt aktiv på olika sätt under de senare 10 åren finns det 
naturligtvis risk att jag lyfter fram sådant som legat mig själv närmast 
om hjärtat. Det får du, bäste läsare, ha överseende med. 

Inledningsvis tar jag händelserna år för år. Efter hand som olika 
produkter, tjänster och andra verksamheter får större tyngd, får 
dessa också egna avsnitt. Kortare kommentarer är i punktform. 
Utrymmet för bilder blir tyvärr begränsat. För fler illustrationer 
hänvisas till Diskulogens olika nummer. I medlemstidningarna 
SLÄKT-FORSKAR-NYTT och Diskulogen hittar du också olika 
fördjupningar från tid till annan. 

Innehållet ger förhoppningsvis den gamle medlemmen de flesta 
aha-upplevelserna när minnen väcks till liv. För dig, som inte va-
rit med så länge, kanske historien ger en vink om hur hisnande ut-
vecklingen varit under dessa trettio år, med organisationstillväxt och 
programutveckling. Hoppas läsningen skall ge dig något att minnas 
och kanske utgöra diskussionsämnen att ventilera tillsammans med 
andra Dis-medlemmar.

Illustrationerna har hämtats dels ur mitt eget bildarkiv, dels ur Dis 
gömmor. Många, ja nästan alla, av Dis bilder är tagna av Jan Nilsson, 
Staffanstorp. Jag har avstått från att ange fotograf vid respektive 
bild.

Linköping, februari 2010 
Björn johansson

Förord



30 år med Dis Föreningens födelse 6

ret är 1979 när två släktforskande 
eldsjälar; Per-Olof Berg-
man från Sturefors och Lars 

Blomberg från Linghem strålar sam-
man. Båda är programmerare och ser 
olika möjligheter med datoranvändning. 
PO finner i sin släktforskning i Dalsland 
och Värmland värdet av register till sina 
kyrkböcker och funderar över hur såda-
na skulle kunna framställas med dator-
hjälp. Lars har som programmerare av 
Datasaabs D22-dator redan åren 1974–
1975 laborerat med olika lösningar för 
att registrera sin egen släkt. 

De båda entusiasterna råkar i varan-
dras väg i egenskap av kollegor på FOA 
och medlemmar i Östgöta Genealogiska 
Förening, ÖGF. 

Onsdagsgruppen
Medlemmar inom ÖGF träffas under 
1979 regelbundet första onsdagen i må-
naden på Stifts- och Landsbiblioteket i 
Linköping för att prata släktforskning 
och ha det trevligt.  I denna grupp deltar 
förstås också PO och Lars. Inför första 
höstmötet skriver PO ett idéhäfte med 
förslag till diskussionspunkter och med 

en hel del matnyttig bakgrundsinforma-
tion. Häftet är på 13 sidor. 

Vid mötet med Onsdagsgruppen den 
5 september bildas fyra arbetsgrupper 
med olika inriktning. En av dessa ar-
betsgrupper skall titta på möjligheterna 
att använda datorn som hjälpmedel i 
släktforskningen. Arbetsgruppen kallar 
sig Dis som förkortning på temat ”dator-
hjälp i släktforskningen”. Till samman-
kallande utses Lars Blomberg.  Övriga 
deltagare är PO, Margareta Avenius-
Domeij, Sören Jacobsson och Björn Jo-
hansson. Gruppen har sitt första möte 
den 27 september och ytterligare tre pro-
tokollförda möten följer.  Gruppen iden-
tifierar fyra områden där datorn skulle 
kunna användas. PO börjar redovisa 
gruppens tankar i ett meddelande från 
gruppen som han kallar Släkt-forskar-
nytt. I det första numret, daterat decem-
ber 1979, kan man läsa om fyra områden 
där datorhjälp skulle vara till nytta:
1. För att söka aktuella uppgifter om nu 

levande personer (adress samt uppgift 
om ev. giftermål och hemmavarande 
barn). En möjlighet är att skriva till 
pastorsexpeditionerna och få fram 

önskade uppgifter. En annan möjlig-
het är att söka personer i Spar, Statens 
personadressregister, som Dafa, Da-
tamaskincentralen för administrativ 
databehandling, upprätthåller. I detta 
register, lagrat på magnetband, skulle 
man få ut uppgifter mot en minimi-
kostnad på 1000 kronor!

2. För att söka i äldre arkivmaterial av 
genealogiskt intresse. För släktfors-
karen skulle register över olika källor 
och dess innehåll kunna lagras i da-
tabaser för att möjliggöra sökningar. 
Detta är ett stort arbete men sådana 
aktiviteter har redan startats: De-
mografisk databas Stockholm med 
start 1979, och Demografisk databas 
Umeå och Haparanda med start 1973.

3. För att hålla reda på den egna släkten 
– de forskningsuppgifter man själv ta-
git fram. Här förutses betydelsen av 
de nya hemdatorerna som är på väg. 
Med dem skulle man kunna göra re-
gister över släktmedlemmar och med 
lämpliga program skriva ut släktträd 
och ättartavlor. Här kommer också 
Datalagen in. Tillstånd att upprätta 
register måste sökas hos Datainspek-

Å

Föreningens födelse 
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Föregående sida: Protokollet
Vänster: PO Bergman demonstrerar excerpering ur kyrkböcker med hjälp av Videolog och ABC 80.  
Höger: Lars Blomberg berättar om programmet Disgen för en besökare. Bilderna är tagna under Släktforskardagar i Stockholm 1983.

tionen. Ett sådant ärende (1738/ 77) 
följs med intresse och kommer att 
visa vilka krav Datainspektionen 
avser ställa för att bevilja ett sådant 
tillstånd.

4. För att sortera namn i bokstavsord-
ning eller annan sortering. Med en 
dators hjälp kan det vara möjligt att 
sortera och skriva ut olika personupp-
gifter som namn i bokstavsordning, 
efter födelsedatum eller liknande. 

I nr 2 av samma blad, daterat april 1980, 
redovisas följande tillämpningsområden 
för närmare studium:
1. Möjligheten att inhämta uppgifter ur 

offentliga register över levande per-
soner. Från Länsdataregistren är det 
gratis, medan Spar tar en avgift.

2. Möjligheten att inhämta uppgifter ur 
offentliga register med arkivmaterial, 
de s.k. Demografiska databaserna i 
Stockholm och Umeå. Kontakt tas 
med den i Umeå.

3. Undersöka var man kan köpa da-
torkraft och förutsättningarna för att 
köpa egen hemdator. Möjlighet att 
köra på Linköpings högskolas da-
tacentral fås mot deras högsta taxa. 

Kontakt tas med marknadsföraren av 
hemdatorn ABC 80, med förslag till 
samarbete. En datoranläggning med 
både diskettenhet och skrivare kostar 
upp emot 30 000 kronor.

4. Utnyttja datorer för upprättande av 
personregister till födelselängder, 
husförhörslängder, vigsellängder 
m.m. Här stöter man på problem som 
namnnormering: exakt eller norme-
rad avskrift? Landsarkiven i Stock-
holm och Göteborg kontaktas angå-
ende hur de ser på dessa problem.

5. Utnyttja datorn för att lagra uppgif-
terna om den egna släkten och åstad-
komma snygga utskrifter. Hur skall 
en an- respektive släkttavla som skri-
vits ut med datorns hjälp se ut?

6. Möjligheter att få tillstånd från Data-
inspektionen för att föra eget register 
över levande släktingar. En ansökan 
skickas in i december 1979. En lö-
pande dialog om syften och använd-
ning pågår med DI under februari 
och mars 1980, besked väntas under 
hösten. 

7. Kontakt med likasinnade. Annons 
sätts in i GF-aktuellt.

8. Söka påskynda och eventuellt styra 
utvecklingen vad gäller datorer i 
släktforskningen och sprida kunskap 
om datorhjälpmedel för släktforsk-
ning.

Föreningen DIS bildas
Medlemmarna i arbetsgruppen Dis kän-
ner det som en utmaning att fortsätta på 
det inslagna spåret och tränga djupare 
ner i de frågeställningar som identifie-
rats. De beslutar sig därför att bilda en 
egen förening för att driva den dator-
relaterade släktforskningen vidare och 
för att knyta fler intressenter till aktivi-
teterna.

Den  1 april 1980 bildas alltså Förening-
en för datorhjälp i släktforskningen, Dis. 

Mottot för Föreningen Dis formuleras 
till Släktforskning i tiden.
Interrimsstyrelsen består av Lars Blom-
berg ordförande, PO Bergman sekrete-
rare, Margareta Avenius-Domeij kassör, 
Sören Jakobsson och Björn Johansson.  
Medlemsavgiften sätts till 30 kr. Inte var 
vi medvetna om vad detta tilltag så små-
ningom skulle leda till! 
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De första fem åren
et meddelande som PO börjat 

producera blir föreningens 
medlemstidning. Släkt-fors-

kar-nytt (SFN) blir från första början 
en intressant och faktaspäckad informa-
tionskanal för den växande medlemsska-
ran. Redaktör och författare av de flesta 
artiklarna är PO själv.  Artiklarna spän-
ner över ett stort område. Här redovisas 
tillgången på forskningsmaterial hos ar-
kiv, myndigheter och bibliotek, vad som 
händer inom släktforskningen utomlands, 
bevakning av datorutvecklingen, princi-
per och erfarenheter från dataregistrering 
och namnnormering, samt mycket annat. 
PO skriver tidningen på skrivmaskin och 
duplicerar den med hjälp av en stencilap-
parat. Medlemmarna i styrelsen träffas 
och hjälps åt med plockning och utskick.

I nummer 7 av SFN presenterar PO 
en ny medlem, den 17-årige gymnasisten 
Olof Cronberg från Malmö. Vår yngste 
Dis-medlem genom tiderna! Han skall 
så småningom bli en ledande profil inom 
Dis och i släktforskarkretsar. 

• SFN konstateras vara den första tid-
skriften i världen ägnad åt datoran-
vändning i släktforskningen. 

• Den i USA, av Paul Andereck, ut-
givna Genealogical Computing ut-
kommer med sitt första nummer i juli 
1981 och den i England, av Society 
of Genealogists, utgivna Computers 
in genealogy (newsletter, quarterly) 
startar i september 1982. 

• Den i USA, av Johanna V Posey, 
utgivna Genealogical Computer Pio-
neer kommer med sitt första nummer i 
slutet av 1982 eller början av 1983 (nr 
2 är odaterat och nummer 3 kommer 
i maj 1983). 

• I Tyskland utkommer Computerge-
nealogie, utgiven av Günter Junkers, 
Roland Gröber och Karl Thomas, 
med sitt första nummer i september 
1985.

Från och med nummer 9, februari 1982, 
förses framsidan av SFN med Dis första 
logo. Logon utformas, av Bo Wistrand 
och Björn Johansson, så att den enkelt 

skall kunna skrivas ut med den i ABC 80 
definierade blockgrafiken på en vanlig 
matrisskrivare.

På Dis hemsida kan du idag läsa alla 
de 27 nummer av SFN som getts ut un-
der åren 1979–1991. Här finns också ett 
utförligt index över innehållet i de olika 
numren. 

Register på mikrofiche
Under vintern 1979–1980, innan Dis 
bildas, skapar PO och Lars ett regis-
ter över innehållet i födelseböckerna i 
Dals Ed församling i Dalsland för tiden 
1706–1725. Registreringen sker på en lå-
nad ABC 80 varefter innehållet överförs 
till stordatorn DEC 10 på Linköpings 
Universitets Datacentral, Lidac. I den-
na sorteras och ordnas materialet. Det 
färdiga registret, som innehåller återbil-
dad längd jämte barn-, faders-, moders-, 
fadders-, gårds- och totalregister över 
för- och efternamn, mikrofilmas sedan 
på två mikrofiche.  Arbetet med att ta 
fram register för böckerna till Dals Ed 

D
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Föregående sida: Släkt-Forskar-Nytt Nr 1,  Släkt-Forskar-Nytt Nr 9
Vänster: Dis-affisch från Släktforskardagar på Skansen i Stockholm 1983. 
Höger: Dis första ABC 80 med kassettminne, inköpt 1982 för 8 400 kr.

utvidgas under 1980 till att också täcka 
Töftedals församling.  Register bildas 
över make/ maka, gårdar och totalregis-
ter med uppgifter från födelse-, vigsel- 
och dödlängderna för tiden 1706–1767. 
PO köper en egen ABC 80. Två olika 
program används på denna; ett för in-
matning och ett för rättning. Även detta 
register, på 400 sidor, mikrofilmas. 

Program för släktregistrering
De fösta skisserna på ett program för 
registrering av den egna släkten presen-
terar Lars Blomberg i sex punkter i SFN 
nr 4.
1. Med datorns hjälp kan man framställa 

snygga an- och stamtavlor när man 
så önskar med mycket liten mänsklig 
insats.

2. Datorn håller reda på alla uppgifterna 
om varje person på ett enhetligt sätt. 

3. Valfrihet att för det lagrade materialet 
välja olika typer av utskrifter. 

4. Möjlighet att välja vilken person som 
helst till proband. 

5. Användningen av standardiserade be-
skrivningar av personnotiser förenk-
lar programmeringen.

6. De standardiserade notiserna kan 
enkelt översättas till andra språk av 
datorn, för att göra utskrifter på t.ex. 
engelska.

Datainspektionens tillstånd
Redan i december 1979 ansöker Lars 
Blomberg hos Datainspektionen om att 
få upprätta ett personregister över sin 
egen släkt. Uppgifterna ska sparas i en 
dator på Linköpings Universitets Data-
central, Lidac, för att an- och släkttavlor 
där ska kunna framställas med datorns 
hjälp. Efter ett flertal kontakter med Da-
tainspektionen beviljas den 1 april 1980 
tillstånd, diarienummer 4154-79, att föra 
register över nu levande släktingar. Till-
ståndet är personligt, d.v.s. den som har 
gjort ansökan får lägga upp ett register 
med enbart sin släkt (SFN nr 3, sid 25).

I SFN nr 4 berättar PO att Datain-
spektionen i sin Författningssamling 

DIFS 1980:1 meddelat att från 1 juli 
1980 behöver inget tillstånd ansökas för 
registrering av personer i den egna släk-
ten för privat bruk på hemdator med viss 
maximal utrustning. Gränsen för intern-
minne är högst 64 kbyte för lagring av in-
struktioner och data, två kassettenheter 
och två flexskiveenheter. Däremot får 
inte modem för överföring av data över 
telefonnätet ingå!
• Dis skriftseries första och sista skrift 

utkommer 1980: Släktforskning i nord-
västra Skåne och datorn som medium av 
Karl Johan Roslund. 

Första årsmötet 1980
Dis första årsmöte hålls den 4 oktober 
1980 på Saab-Scanias fritidsgård i Lin-
köping. Till ordförande väljs Lars Blom-
berg och till övriga ledamöter Margareta 
Avenius-Domeij, PO Bergman, Sören 
Jacobsson och Björn Johansson. Års-
avgiften för år 1981 fastslås till 40 kr. 
Vid årsmötet demonstreras en ABC 80 
och ett program för inmatning av födel-
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seboksuppgifter på kassettband. Vidare 
visas framtagna register och avfotogra-
ferade mikrofiche. Så också register och 
utskrifter från ABC 80, med diskett och 
skrivare. 

Första projektet
Första Dis-projektet blir att utveckla 
programmet Disgen för att hantera upp-
gifterna om den egna släkten enligt de 
riktlinjer som skisserats ovan. Utan egna 
ABC-datorer bildar Lars Blomberg, Stu-
re Bjelkåker, Björn Johansson och Bo 
Wistrand, med Lars i spetsen, en ”studie-
cirkel” i Basic-programmering och träf-
fas på lördagsförmiddagarna våren 1981 
i Medborgarskolans datasal. Här finns 
fyra ABC 80, varav en  är utrustad med 
flexskiveenhet och skrivare. Här växer så 
småningom programkoden fram. 

Andra projektet
Under hösten 1981 tar Lars fram ett 
program för registrering av kyrkböcker. 
Det finns två varianter av programmet 
Disreg: ett för registrering och rättning 
på kassettband och ett för registrering, 
rättning, sortering och utskrift för flex-
skiveenhet. 

PO, Lars och den nye medlemmen 
Sture Bjelkåker besöker Demografiska 
databasen vid Umeå Universitet. De får 
bl.a. information om det planerade Lin-
köpingsprojektet där kyrkoböckerna för 
Linköpings kommun skall excerperas 
och varje person lägesbestämmas för att 
ge möjlighet att se hur de flyttat. 

En grupp från Demografiska Databa-
sen i Umeå kommer på besök i Linkö-

ping där man också träffar släktforskare 
i ett möte arrangerat av Dis. 

Medlemmarna uppmanas i SFN att ge 
bidrag till en fond för inköp av en ABC-
dator till föreningen.

Andra årsmötet 1981
Vid andra årsmötet den 10 oktober1981 
väljs på nytt Lars Blomberg till ordfö-
rande. Margareta Avenius-Domeij av-
går, de övriga styrelsemedlemmarna, PO 
Bergman, Bo Wistrand, Björn Johans-
son och Sören Jacobsson, väljs om och 
som ny styrelsemedlem tillträder Sture 
Bjelkåker. Efter årsmötet visas de nya 
registreringsprogrammen och för första 
gången demonstreras framställning av 
såväl an- som släkttavlor med hjälp av 
ABC 80.

Föreningens första egna dator, en 
ABC 80 med kassettbandsenhet, in-
handlas under hösten för 8  400 kr. Så 
småningom kan man också inköpa flex-
skiveenhet för 14 000 kr och en skrivare 
för 6 500 kr. 

Dis erbjuder medlemmarna att skicka 
in uppgifter för max 30 personer som re-
gistreras i Disgen och en an- eller stam-
tavla skrivs ut. Björn och Bo Wistrand 
tar emot och registrerar uppgifterna samt 
skickar utskrifter i retur. I december har 
8 medlemmar utnyttjat erbjudandet. En 
av dem, Göran Berglund i Vasa, berättar 
att han tänker använda utskrifterna som 
exempel på datoranvändning i kursma-
terialet i den släktforskarkurs han håller 
med 42 deltagare. 

Första exemplaret av programmet 
Disgen levereras den 7 mars 1982 till 

Ernst Andersson i Västerås. Priset är 
100 kr per programmodul.  Andra ex-
emplaret levereras den 4 april till Olof 
Cronberg i Malmö.

Första Disgen-kursen
Första kursen i Disgen hålls i Med-
borgarskolans datasal i Linköping den 
15-16 maj 1982. De sju deltagarna är 
Birgitta Andersson från Nyköping, Lil-
lemor Blixt från Motala, Hans Eriksson 
från Solna, Georg Simon från Köpen-
hamn, Leif Mether från Åbo, KH Molin 
från Helsingfors och Ted Rosvall från 
Falköping. En riktigt nordisk skara med 
andra ord. 

Tredje årsmötet 1982
Vid det tredje årsmötet, den 9 oktober 
1982, ansluter medlemmar från Skåne i 
syd till Värmland och Gästrikland i norr. 
Sören Jakobsson lämnar sin plats i sty-
relsen. Till ny medlem i styrelsen väljs 
Rune Stalefors. Några mindre stadge-
ändringar antas. Årsavgiften för 1983 
beslutas till 60 kr. Karl Johan Roslund 
från Lund berättar om sin släktforskning 
med hjälp av ABC 80. 

Dis första föreningslokal
Från början har Dis ingen förenings-
lokal. Styrelsemedlemmarna träffas på 
arbetsmöten i sina respektive bostäder, 
ofta hemma hos PO Bergman. Dröm-
men om en lokal i Gamla Linköping om-
nämns i SFN redan 1981, men ska inte 
komma att uppfyllaste förrän i december 
1995! I mars 1983 tecknas dock ett avtal 
med ÖGF. Vi får hyra in oss i deras käl-

Björn demonstrerar och berättar, sit-
tande, om Disgen. Bilden tagen under 
släktforskardagarna i Stockholm 1983. 
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larutrymme på Sandgatan i Linköping 
varje onsdag samt vart fjärde veckoslut. 
Kostnaden är 125 kr/mån.

Olof Cronberg visar Disgen på mäss-
san Unga Forskare på Tekniska museet 
i Stockholm i slutet av april 1983. Hans 
utställning bär titeln ”Datorn slavar åt 
släktforskaren eller Hur tjocka släkten 
får plats i en liten dator”.

Första exemplaret av Disreg levere-
ras den 17 augusti 1983 till Georg Ager-
by i Danmark. Man beslutar att utöver 
en informationsskrift ta fram program-
beskrivningar för Disgen och Disreg, 
med utskriftsexempel. 

Till föreningens ABC 80 inköps en 
efterlängtad flexskiveenhet (14 000 kr) 
och en skrivare (6 500 kr). Datorn an-
vändas för programutveckling och hålls 
tillgänglig för medlemmarna. Datorn 
förvaras hos Björn J.

1981 föreslår Dis Genealogiska För-
eningen, GF, att man ska förklara 1983 
som Släktforskningens år, bl.a. ska GF 
detta år fira 50 år, Västerås och Vasa 
släktforskarföreningar 20 år och Söder-
tälje släktforskarförening 5 år. Klarteck-
en kommer från GF först under hösten 
1982, varför planeringen av aktiviteter 
blir lite improviserad. På Skansen visas 
släktforskarutställningar av olika fören-
ingar och institutioner under en vecka 
i september. Dis samverkar här med 
Demografiska Databasen i Umeå och 
Historiska Databasen i Stockholm. Ef-
tersom vi inte har datorer att tillgå för ut-
ställningen får Dis via medlemskontak-
ter låna sådana från datafirman T-D-X i 
Stockholm. En affischserie tas fram av 

GF, varav en berättar om Dis och de två 
databaserna, en annan enbart om Dis. 
Under den inledande helgen informerar  
PO, Lars och Björn om föreningen, före-
visar Disgen, registerregistrering m.m.

Fjärde årsmötet 1983
Vid årsmötet den 28 oktober 1983 ut-
ses en styrelse med Lars Blomberg som 
ordförande och med de omvalda leda-
möterna PO Bergman (sekreterare), 
Bo Wistrand (kassör), Sture Bjelkåker, 
Björn Johansson och Rune Stalefors. 
Elisabeth Thorsell väljs in som ny styrel-
semedlem.  Medlemsavgiften fastställs 
till 60 kronor. Utöver Disgens fortsatta 
utveckling berörs bl.a. möjligheterna att 
via modem kunna etablera en meddelan-
decentral. 

Rykten når oss att man 1983 i IBM:s 
Släktforskarklubb utan vårt medgivande 
försöker överföra Disgen till IBM PC. 

Ytterligare en Disgen-kurs hålls i 
Kärrtorp, Stockholm den 21-22 januari 
1984. 18 deltagare, alla från Stockholms-
regionen, undervisas av PO, Lars och 
Björn.

Föreningen beslutar att inköpa en 
ABC 802 med diskettenhet 830 för ca 
11 000 kr för att kunna bedriva program-
utveckling på egen utrustning. 

Under våren ger Björn Johansson ut 
första numret av Diskulogen – ett in-
formationsblad med underrubriken Fo-
rum för Dialog och Diskussion mellan 
Disgen-användare. Här kan man läsa 
information om Disgen för ABC och 
senare också för Mac, samt se olika för-
slag på förbättringar och ändringar som 

medlemmarna gör i sina egna program-
versioner.

Leif Mether i Finland framför tankar 
kring en Disgen-version på Vic 64.  Pro-
grammeraren Arno Pelli åtar sig att över-
föra programmet. Programmodulerna 
Inkass och Uppdat blir så småningom 
överförda till Vic 64. Projektet orkar 
fram till utskriftsmodulen för Stamtavla 
men fullföljs inte.

Version 3 av Disgen färdigställs. 
Finns nu för både ABC 80 och ABC 802. 
En utförlig manual med utskriftsexem-
pel medföljer programmet. Ett 60-tal 
program distribueras fram till årsmötet. 
Disreg för ABC 80 får också en utförlig 
manual. 

Femte årsmötet 1984
Vid årsmötet den 27 oktober 1984 läm-
nar Lars Blomberg ordförandeposten. 
Rune Stalefors väljs till ny ordförande. 
Elisabeth Thorsell lämnar styrelsen 
p.g.a. avflyttning. Antalet medlemmar i 
föreningen är nu 350. Sekreteraren PO 
får på eget initiativ i uppdrag att bilda en 
arbetsgrupp för att studera framtagning 
av register för släktforskning. 

I december 1984 tecknas en överens-
kommelse mellan docent Stefan Nord-
ström, tillsammans med forskarstude-
rande Lena Rådberg, och Dis avseende 
disposition av dator och programvara för 
en studie i genetisk forskning. Program-
men Disgen och Disreg skall vid behov 
anpassas för att stödja den ärftlighetsstu-
die kring utbredningen av gomspalt som 
Lena avser genomföra på material från 
Demografiska databasen i Umeå. 

Vänster: Mikrofiche.
Höger: Bild från 1982 då den första kursen i Disgen hölls. 
Bo Wistrand instruerar kursdeltagarna.
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Åren 1985--1989
å Ericsson har man lanserat en 

”egen” PC  Step/ One med 
operativsystemet MS-DOS. 

Hårdvaran är tillverkad av Matsushita 
(med varumärket Panasonic) i Japan. 
Björn tigger till sig en begagnad sådan 
av sin arbetsgivare – den har varit med 
om en del miljötester och skrivits av. Det 
är en dator med färgskärm! Och en dis-
kettenhet för 2 stycken 8”-disketter.  Ar-
betet med att överföra Disgen 3 för ABC 
80 till MS-DOS och GW Basic på denna 
dator görs av Björn. Under våren inköps 
även en matrisskrivare till datorn.

Via sina kontakter inom Ericsson får 
Björn också erbjudande om ett paketpris 
på Ericsson Step/ One. Dis-medlemmar 
erbjuds Step/ One (8088, 4,77 MHz, 
16 kB ROM, 96 kB RAM) med tang-
entbord, 12” bildskärm och flexskiveen-
het för 2 x 5 ¼”-disketter för 11 500 kr + 
moms. Under året nappar ett tiotal med-
lemmar på erbjudandet och anskaffar 
Step/ One. Konverteringen av Disgen 
till MS-DOS för Ericsson Step/ One 

följs även av en ny version för Ericsson 
PC, en mer komplett IBM PC-kompati-
bel persondator. 

Försök att nå en uppgörelse med IBM 
Släktforskarklubb om den Disgen-kon-
vertering som pågår strandar och sty-
relsen försöker stoppa spridningen av 
denna illegala programversion.

I  Diskulogen redovisas flera medlem-
mars förslag på förbättringar och tillägg, 
som de själva kompletterat sina Disgen-
versioner med. Bland de mest aktiva idé-
sprutorna kan nämnas Carl-Olof Sahlin, 
Erik Borgenäs, Göran Tengnér, Olof 
Cronberg, Åke Dahlqvist och Åke Sun-
delin. 

Årsmöte 1985
Årsmötet hålls den 26 oktober. Styrelsen 
väljs om. Medlemsavgiften höjs till 70 kr. 
Bland punkterna finns Claes-projektet, 
vars upplägg och förslag till genomför-
ande godkänns. Den nya styrelsen ut-
ser sedan en projektgrupp bestående 
av initiativtagaren PO, Olle Idemar, 

Tomas Kvarnström och Rune Stalefors. 
Disgen-programmet visas på ABC-da-
torerna, Ericsson Step/ One och Erics-
son PC, och därmed är programmet kör-
bart på IBM PC och dess kompatibler.

Träff för Disgen-användare
En träff för Disgen-användare arrang-
eras den 16 november 1985 på Ericsson 
Training Center i Linköping. 15 med-
lemmar deltar och diskuterar följande 
punkter:

Arbetet med att överföra Disgen till 
språket Turbo-Pascal i operativsystemet 
CP/M-80 på datorn ABC 802 påbörjas. 
Skälen till detta är bl.a. att språket är vida 
överlägset Basic när det gäller att struk-
turera programmet. Variabler deklare-
ras och typkontrolleras. Dessutom har 
Turbo-Pascal en trevlig utvecklingsmiljö 
som ger en snabbare utvecklingscykel 
med momenten koda/ rätta – kompilera 
– testköra. CP/M-80 används också på 
datorerna Micro-Bee, Commodore och 
Jet 80. Turbo-Pascal finns även för MS-

P
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DOS (på datorerna Ericsson PC och 
Step/ One)  och PC-DOS (på IBM PC 
och övriga IBM-kompatibler) vilket ger 
möjlighet till anpassning till datorer med 
dessa operativsystem.  

Egenskaper hos Disgen, som t.ex.  
radbrytning i textnotisen önskas. Vidare 
fastslås att textnotisens hantering inte 
skall jämföras med en ordbehandlare. 
Däremot skall man kunna tänka sig att 
peka ut en textfil i textnotisen för att på 
så sätt hantera större textmassor i sin 
utskrift. En annan sak är att program-
met inte klarar av att särbehandla upp-
repningar vid anförluster.  Stjärnan ef-
ter tilltalsnamn bör utnyttjas för att t.ex. 
stryka under detta.

I diskussioner om visionen för ett kom-
mande Disgen framkommer önskemål 
om en mindre datalogisk syn på program-
met ur användarsynpunkt. Man bör dölja 
de olika programmen och filerna och an-
vända termer som släktforskaren förstår 
bättre.   Vidare önskar man sig möjlighe-
ter att söka efter namn och orter. 

I strategifunderingarna bortom Dis-
gen ser man kopplingar mellan Dis-
gen och Disreg. Man tänker sig kunna 
skapa register ur materialet från Disgen 
i den form som Disreg visar för kyrk-
böckerna.  Andra möjliga scenarion är 
användning av Disgen inom hembygds-
forskning och medicin. Grafik och kar-
tor samt tillämpningar inom djuravel 
anses vara mindre viktigt.

Under våren arbetar Lars med en ny 
version av Disgen programmerad i Tur-
boPascal på ABC 802 med operativsys-
temet CP/M 3.0. Det nästan färdiga pro-
grammet utprovas på datorn MicroBee 
med CP/M 2.2 varvid man konstaterar 
avvikelser i bl.a. tangentbordsstandard 
och inverterad text på bildskärmen. 
CP/M-versionen av Disgen 4 blir bara 
en parentes.

Ett nordiskt symposium
1986 firar Dis sin 5-årsdag. Som en ju-
bileumsaktivitet arrangeras därför 1:a 
Nordiska symposiet för Datorhjälp i 

släktforskningen den 15–16 november 
1986 i Sånga-Säby utanför Stockholm. 
Släktforskarföreningar med datoran-
knytning från Danmark och Finland  är 
representerade. Följande föredrag står 
på programmet:
1. En släktforskares behov av dator-

hjälp av PO Bergman
2. Möjligheter med släktforskningsma-

terialet i datorn av Karin Svensson, 
Göteborg

3. Disgen och Disreg av Lars Blomberg
4. Disorg – en generalisering av Disgen 

av Björn Johansson
5. Databas för an/släkttavlor av PO 

Bergman
6. Projekt Claes av PO Bergman
7. Mina erfarenheter av registrering av 

vigselnotiser av Olof Cronberg
8. Normera numera eller Per Peder Pel-

le av Olof Cronberg
9. Sammankoppling av Disgen-Disreg 

av PO Bergman
I samband med symposiet hålls Dis 6:e 
årsmöte.  Den gamla styrelsen väljs om. 

Föregående sida: Erik Bergsten och Bertil Magnusson framför 
TV-kameran i Tekniskt Magasin.
Vänster: Ericsson Step/ One
Höger: Program från det nordiska symposiet i Sånga-Säby.
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Vid förhandlingarna beslutas att fören-
ingen skall verka för ett gott samarbete 
med Sveriges Släktforskarförbund och 
ta upp frågan om Dis anslutning.

Göran Tengnér framför i SFN nr 25, 
april 1987 synpunkter på den form som 
Disgen 3 i MS-DOS-version levereras 
i genom att vara kompilerad istället för 
interpreterad. Lars och Björn lämnar 
sina synpunkter i form av en program-
utvecklingspolicy där den valda vägen 
motiveras. 

Arne Wallgren från Partille engagerar 
sig i att utveckla en Disgen-version för 
Macintosh, baserad på Disgen 3.

Vid årsmötet den 24 oktober 1987 om-
väljs den gamla styrelsen och som nya 
medlemmar inväljs Bertil Magnusson, 
Partille och Göran Tengnér, Stockholm. 
Båda de nya ledamöterna är engagerade 
och aktiva i bildandet av egna regionför-
eningar i sina hemtrakter.

Regionala aktiviteter
En dialog tas upp redan 1984 med en 
grupp intresserade stockholmsmedlem-
mar om att eventuellt bilda en lokal Dis-
förening. Några av de drivande perso-
nerna i denna är ”Gubben” Kurt Sedelin 
och Göran Strahlert. Men planerna rin-
ner ut i sanden. Intresse finns också på 
Västkusten. Sture Bjelkåker får 1987 i 
uppdrag att kontakta Bertil Magnusson 
i Partille angående bildandet av en lokal 
Dis-grupp, Bertil beviljas medel för kall-
lande till uppstartsmöte.

Dis ut i Cyberrymden
Under våren 1987 diskuteras att eta-
blera ett mötessystem där man från sin 
dator via telefonlinje och modem kan 

utväxla information via en central dator, 
ett s.k. Kom-system. Diskussioner förs 
med ABC-klubbens Östgötaavdelning 
om ett samarbete. Beslut tas om inköp 
av två modem.

Disgen i Tekniskt Magasin
I ett av de sista programmen Tekniskt 
Magasin, från Göteborgsredaktionen 
på Sveriges Television den 15 maj 1987 
presenterar Bertil Magnusson i datahör-
nan ”Computer Corner” Disgen 3.3 på 
PC för programledaren Erik Bergsten. 
Redan innan programmet sänds medde-
lar Erik att han vill bli medlem och köpa 
programmet till sin Toshiba-dator.

Lokalbehov och personal
Efter att ha fått nöja oss med en egen 
skrubb i ÖGF:s lokal på Sandgatan tar 
vi nu steget fullt ut. Den 1 oktober 1988, 
då ÖGF väljer att enbart utnyttja sin lo-
kal i Norrköping, övertar Dis hyreskon-
traktet för hela källarutrymmet. Det ger 
oss möjlighet att ställa upp utrustning, 
förlägga möten när detta passar oss bäst 
och också erbjuda medlemmar att be-
söka föreningen. 

Föreningsarbetet bedrivs under ett 
antal år helt ideellt. Men då Bertil Sta-
lefors 1994 avböjer fortsatt engagemang 
som medlemsregistrator – Dis har nu 
över 4 000 medlemmar – anställer Dis 
sin första betalda medarbetare, Elisa-
beth Svensson, som kanslist på halvtid. 
Men en källarskrubb är inte en bra ar-
betsplats, så bättre lokaler efterlyses!

Turbulens och växtvärk
Genom Dis starka tillväxt och fler enga-
gerade medlemmar på olika orter sätts 

föreningens organisation och arbetssätt 
under luppen. 

Årsmötet den 29 oktober 1988 i Lin-
köping blir en turbulent tillställning. 
Meningsskiljaktigheter i styrelsen om 
hur verksamheten bedrivs, samt brister 
i nuvarande stadgar, leder till ett antal 
motioner. Sture Bjelkåker övertar ord-
förandeklubban efter Rune Stalefors. 
I övrigt ändras styrelsens sammansätt-
ning då Bertil Magnusson avgår och 
Ewert Johansson väljs in.
1. Göran Tengnér: Förslag om bildande 

av organisationskommitté för fram-
tagande av policydokument och nya 
stadgar.

2. Bertil Magnusson: Förslag om Dis som 
en ”demokratisk folkrörelse” med 
regional indelning, förslag på ny sty-
relsesammansättning, redaktion för 
medlemsblad, programkommitté med 
full tillgång till registerdatabaser och 
programmens källkoder, stadgekom-
mitté samt nytt stadgeförslag.

3. Bertil Magnusson: Förslag att bryta ut 
kärnverksamheten i föreningen i olika 
underorganisationer för programut-
veckling, registersortering och med-
lemsblad för att uppnå en decentra-
lisering av verksamheten och avlasta 
styrelsen. 

4. PO Bergman: Förslag att avveckla Dis 
affärsverksamhet genom att låta pro-
grammerarna själva överta program-
försäljning och intäkter. I stället skall 
föreningen satsa på regionföreningar 
och kunskapsspridning samt på nya 
idéer för datoranvändning. 

5. Björn Molin: Förslag om möjlighet att 
ta in betald reklam i publikationer och 
utställningar.
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6. Björn Molin: Förslag om anslutning till 
Sveriges Släktforskarförbund

7. Björn Molin: Förslag att regionfören-
ingar skall få ta del av intäkterna från 
lokal försäljning.

8. Björn Molin: Förslag om spridning av 
medlemsregister till regionförening-
arna för Dis-medlemmar i respektive 
upptagningsområde.

Motion 1 och 2 ställs mot varandra och 
årsmötet beslutar efter votering att till-
sätta en organisationskommitté med 
uppgift att
1.  se över föreningens syfte och policy
2.  utarbeta en verksamhetsplan
3.  eventuellt föreslå en ny organisation
4.  ge förslag till stadgeändringar.

Kommitténs sammansättning blir Gö-
ran Tengnér (sammankallande), Sture 
Bjelkåker, Olof Cronberg, Bertil Grund-
ström och Björn Molin.

Motion 3, 4 och 7 hänskjuts till or-
ganisationskommittén. Motion 5 och 6 
avslås, För motion 8 ges styrelsen i upp-
drag att se över uppdateringen av med-
lemsregistret. 

Den 2 september 1989 hålls ett extra 
medlemsmöte i Linköping för att be-
handla förslag på policy och stadgeänd-
ringar från organisationskommittén. 18 
medlemmar är närvarande. Smärre änd-
ringar i de båda förslagen beslutas och 
de reviderade dokumenten redovisas i 
sin helhet i Diskulogen nr 16. 

Förslagen i dokumenten speglar be-
hovet att hantera den växande organisa-
tionen och identifiera de olika delarna i 
den bärande verksamheten. Olika kom-
mittéer bör bildas för att sprida engage-
mang bland flera medlemmar och avlasta 
styrelsen som har alltför många ärenden 
och beslut att hantera.

Nästa årsmöte hålls den 11 november 
1989. Fyra motioner har inlämnats. 
1. Bertil Koch: Förslag att utvidga projekt 

Claes register över vigsellängder med 
register över dödböcker.

2. Bertil Koch: Förslag att inrätta en ar-
kivarietjänst

3. Kjell Weber m.fl: Förslag att gratis stäl-
la registren från projekt Claes till regi-
onföreningarnas förfogande, i första 
hand på diskett så att materialet blir 
sökbart.

4. Kjell Weber m.fl: Förslag att, om motion 
3 ej bifalles, regionföreningarna skall få 
köpa registren till starkt reducerat pris.

Det nya policydokumentet fastslås ef-
ter mindre justeringar, och även de nya 
stadgarna fastslås varefter de sjösätts 
och styr det fortsatta årsmötet. Härmed 
väljs en styrelse med nio medlemmar; 
ordförande och fyra medlemmar på 
ett år och fyra till på två år. Innan val-
punkten på föredragningslistan medde-
lar PO att han inte står till förfogande 
för omval. Styrelsens sammansättning 
blir ordförande Sture Bjelkåker, på ett 
år Mats Hallerby, Olof Cronberg, Lars 
Blomberg och Björn Johansson, på två 
år K-G Junhall, Göran Tengnér, Rune 
Stalefors och Björn Molin.

Motion nr 1 bifalles och motion nr 2 
avslås. För motion 3 och 4 beslutas, ef-
ter votering (9 för, 7 emot, 1 blank) att 
referensexemplar i tryckt form av Claes-
registren skall deponeras hos regionför-
eningarna, men att Dis fortfarande har 
äganderätten till dessa och att inget ma-
terial på diskett skall spridas. 

PO avtackas för sitt förtjänstfulla ar-
bete i Dis genom åren.  Jan Faith-Ell på-
minner om att många släktforskare sät-
ter likhetstecken mellan PO och Dis! 

Sture Bjelkåker och Rune Stalefors.

Jonas Medin, Linköping, presenterar en grafisk 
antavla för Disgen på Step/ One. Programmo-
dulen kallas Antrad. Programmet sprids bl.a. 
till de nya Ericsson Step/ One-användarna och 
till andra medlemmar med IBM-PC.
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Åren 1990--1994

laneringen inför Dis 10-årsjubi-
leum tar fart och i samband 
med årsmötet planeras ett 

fjärde Nordiskt symposium för Dator-
hjälp i släktforskningen på Vårdnäs 
stiftsgård utanför Linköping. Inför sym-
posiet uppmanas alla nordiska släktfors-
kare att delta i en tävling i att med hjälp 
av ett släktforskarprogram för person-
dator presentera sin forskning. Tre klas-
ser är öppna: 
1. Största antavla 
2. Största sammanhängande släkt- och 

antavla 
3. Bäst utformade släktbok.
Vid årsmötet finns inga motioner, däre-
mot två förslag från styrelsen:
1. Förslag att ansluta sig till Sveriges 

Släktforskarförening
2. Förslag att utse PO Bergman till Dis 

första hedersmedlem
De två punkterna bifalls av mötet, den 
sista med acklamation!

Symposiet blir en högtidlig tillställning. 
Många intressanta föredrag hålls och en 
stor utställning visar material från alla 
deltagande länders föreningar.  Utförlig 
rapport finns i nr 20 av Diskulogen.
Pristagare i jubileumstävlingen blir:

Klass 1:  Pertii Ebeling, Finland med 
3053 anor, Annika Nyberg, Sundsvall 
med 1761 anor, Lars Wallgren med 
1740 anor, Georg Agerby,  Danmark 
med 1297 anor.

Klass 2:  H.E. Andtbacka, Finland med 
ca 20 000 ättlingar, Annicka Nyberg, 
Sundsvall med 11 722 ättlingar, Ge-
org Agerby Danmark med 10 500 ätt-
lingar.

Klass 3: med av domaren Wilhem Fær-
den, Norge, fastlagda 11 kriterier ut-
ses Börje Silkenäs, Virserum 

Disgen version 5 presenteras av Lars 
Blomberg, och Olof Cronberg lanserar 
DisByt, en databas för släktforskare. 
Läs mer om symposiet i SFN nr 25!

Den 30 november upptas Dis som 
medlem i Sveriges Släktforskarförbund. 
Redan då blir Dis en av de största med-
lemsföreningarna med sina över 1000 
medlemmar. 

Disgen utvecklas och skyddas
I september 1989 hålls en genomgång 
i Stockholm, ledd av Jan Faith-Ell, för 
att samla in synpunkter inför nästa ver-
sion av Disgen. Lars B visar en proto-
typ av Disgen version 5 och deltagarna 

Rune Rahmberg, Jan Ohlsson, Johan 
Löfstedt, Rellie Aldermyr och Lars-Erik 
Hansson lämnar många konstruktiva 
synpunkter.

Ett paket med Disgen v5 skickas 1991 
till mormonerna i Salt Lake City för god-
kännande av geDcom-implementering. 
1992 kommer ett godkännande om att 
insända geDcom-filer som bidrag till 
Ancestral File. Detta publiceras även i 
den amerikanska tidningen Genealogi-
cal Computing. 

Släktforskarförteckningen
Olof arbetar 1988-1989 på en släktfors-
karförteckning för Skåne. Till stöd tar 
Olof fram ett nytt program för framställ-
ning av forskarförteckningar. Program-
met har namnet sfreg. Inför Dis 20-års-
jubileum förbättrar Olof programmet 
och den nya versionen, kallad Disfor, 
erbjuds alla släktforskarföreningar. Pro-
grammet skriver ut tre registertyper, 
nämligen ortnamns-, släktnamns- och 
specialregister som anpassats till de reg-
ler som Släktforskarförbundet formule-
rar för dessa.

Sveriges Släktforskarförbund håller 
stämma i Oskarshamn den 28 september 

P
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1991. Under den inledande ordförande-
konferensen deltar Sture Bjelkåker och 
Olof Cronberg. Man diskuterar bl.a. 
framtagande av en riksomfattande fors-
karförteckning där Dis skulle kunna bi-
dra med programmet Disfor. Några år 
tidigare har en grupp formulerat en data-
policy som Dis nu får tillfälle att yttra sig 
om. Samtliga sex förslag till justeringar 
från Dis godtas (se Diskulogen nr 23).

Dis förslag år 1991 att göra en Sveriges 
Släktforskarförteckning möts med stort 
intresse av Släktforskarförbundet och 
många föreningar. Olof Cronberg for-
mulerar ett förslag till handlingsplan med 
målet att ha en testversion av ett förbätt-
rat Disfor klar under året och en första 
skarp utgåva under 1993. Målet är att för-
teckningen endast skall ges ut på mikro-
kort. Olof skissar också på en förbättrad 
version av Disfor som täcker fler typer 
av källor och är anpassad till moderna 
PC. Detta program avses bli verktyget 
för den kommande forskarförteckningen.

Vid 1993 års Släktforskardagar i Luleå 
den 12-15 augusti visar Dis materialet 
kring Sveriges Släktforskarförteckning i 
pappersform – 4 tjocka pärmar med 3 300 
forskare som ryms på 15 mikrokort. 

1997 års utgåva, den andra och sista, 
av Sveriges Släktforskarförteckning 
upptar 3 800 släktforskare, 25 000 släkt-
namnsuppgifter och 75  000 ortnamns-
uppgifter. Allt ryms på 16 mikrokort. 

Efter denna utgåva svalnar intresset 
för ytterligare släktforskarförteckning-
ar. Databaser som DisByt-basen ger is-
tället forskarna andra, mer effektiva, sätt 
att komma i kontakt med varandra.

Bilder och kartor
Något stöd för bilder finns inte i Dis-
gen v5. Men förslag angående hur man 
på bästa sätt skall dokumentera sådana 
diskuteras. Skanningstekniken är ännu 
inte allmänt tillgänglig. Vissa försök 
har gjorts och redovisats på tidigare 
årsmöten. En gotländsk medlem, Göte 
Stengård, ger oss inspiration. Sture och 
Björn, båda piloter, flyger till Visby och 
gör ett besök hos Göte, vilken så små-
ningom inbjuds att visa sitt arbete med 
bildbehandling och videofångst på det 
kommande årsmötet. 

Även kartor diskuteras. Hur skall vi 
kunna visa var våra släktingar har levat 
och flyttat? Från Lantmäteriverket får 
vi en offert på data för gränsdragningen 

av Sveriges län, kommuner och försam-
lingar inklusive kyrkornas lägen. Priset 
ligger på ca 25  000 kronor. Materialet 
skall sedan fritt kunna användas av Dis 
i Disgen. 

Arbetsgrupper kring bild- och 
karthantering bildas. I bildkommittén in-
går Björn och Göte Stengård. I kartkom-
mittén Göran Tengnér, Björn Johansson, 
Boo Jonsson och Carl-Olof Sahlin. 

Dis-medlemmen Karl-Axel Ågren 
engageras 1992 i att ta fram ett kartpro-
gram till Disgen, Diskart, för MS-DOS 
baserat på Turbo Pascal 6, där kartma-
terialet som Dis köpt från Lantmäteriet 
ingår. Projektet Diskart drar ut på tiden 
och avbryts så småningom under 1996 
då omstart för utskriftsdelar försenar en 
DOS-anpassad version. DOS-epoken 
lägger vi bakom oss, då lösningen inte 
passar för Windows-baserade Disgen 7.

Från Lantmäteriet kommer under år 
2000 svar på Lars fråga om uppdate-
ring och komplettering av det tidigare 
inköpta kartmaterialet.  Den adminis-
trativa indelningen med kartgränser för 
län, kommuner och församlingar kostar 
17  000 kr i engångssumma och därtill 
50 kr/program eller en engångssumma 

Föregående sida: Efter ansökan från Lars Blomberg blir Disgen varumärkesskyddat 1991-01-11 hos Patentverket. 
Vänster: Panelen vid den avslutande paneldebatten då alla de fyra deltagande ländernas representanter deltar. 
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på ytterligare 100 000 kr!  Då en kalkyl 
visar att break-even uppnås vid ca 5000 
sålda program beslutar sig styrelsen för 
att ta den fasta avgiften. Lars jobbar vi-
dare med kartfunktionerna i Disgen 8, 
med nyinskaffat kartmaterial från Lant-
mäteriet. Det levererade materialet är 
daterat 1999 medan föreningens äldre 
material är från 1989. Vissa skillnader 
föreligger i indelningen. Föreningen hål-
ler fast vid församlingsindelningen från 
1979. Disgen 8 kommer att levereras på 
cD-rom.

Lantmäteriet ger ut en DvD-skiva med 
beståndet av de numera skannade his-
toriska Häradsekonomiska kartorna. 
Dessa kartor är mycket användbara som 
underlagskartor i Disgen 8.

Disgen hotar?
I Släkthistoriskt forum startar Ulf Berg-
lund 1991 en debatt om Dis engage-
mang i programutvecklingen. Som Dis-
medlem sänder han också in en motion i 
ärendet inför årsmötet där han föreslår 
att programutvecklingen bryts ut ur 

Dis verksamhet och bedrivs på mark-
nadsmässiga villkor, för att därigenom 
inte snedvrida konkurrensen med andra 
program. I Diskulogen nr 23 återges det 
svar som Sture och Lars gett i Släkthisto-
riskt Forum och den insända motionen. 
Vid årsmötet 1991 avslås den inlämnade 
motionen enhälligt. 

Vid årsmötet den 25 september 1992 
spikas för andra gången stadgeändring-
arna p.g.a. medlemsskapet i Sveriges 
Släktforskarförbund. 

1993 finansierar Dis utgivandet av 
en upplaga av Karin Svenssons pos-
tumt färdigställda släktkrönika ”Kap-
ten Bånge” om 400 exemplar. Karin var 
en eldsjäl i Dis-Väst som lämnade efter 
sig ett omfattande släktmaterial vid sin 
bortgång. Nettot från försäljningen går 
till Diabetesfonden.

På rätt kurs med faddrarna
”På rätt kurs” är benämningen på en 
handledarkurs om Dis och Disgen som 
hålls i Stavsjö den 11–12 september 
1993, med 16 deltagare från hela landet. 

Björn Johansson och Björn Molin står 
för handledningen avseende Dis- och 
Disgen-fakta respektive pedagogik. 
Varje deltagare får en pärm med infor-
mation om Dis och Disgen. Tanken är 
att deltagarna efter kursen skall kunna 
berätta om Dis verksamhet och även 
leda cirklar i användningen av Disgen. 
Under kursen erbjuder sig deltagarna 
också att agera Disgen-faddrar åt andra 
Dis-medlemmar, på samma sätt som man 
föredömligt börjat göra i Dis-Syd. Här 
läggs nu grunden till den omfattande 
fadderverksamhet som med åren vuxit 
till ett 70-tal engagerade Dis-medlem-
mar. Vid kurstillfället tas frågan om en 
arkivfunktion för Disgen-material från 
avlidna medlemmar upp. I Diskulogen 
listas löpande alla faddrar för Disgen på 
både PC och Mac, och efterhand kom-
mer den att täcka hela vårt långa land.

En första fadderkurs hålls i Södertälje 
den 27–28 april 1996. Marianne Falken-
strömer och Karl-Edvard Thorén håller 
i denna. En del faddrar fokuserar på att 
hålla Disgen-kurser och för denna grupp 
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blir Marianne utbildningsansvarig. Ma-
rianne får i uppdrag att göra en projekt-
ansökan till KK-stiftelsen för ett utbild-
ningsprojekt i släktforskning med dator. 
KK-stiftelsen avslår Mariannes ansökan. 
Det kan här nämnas att Dis aldrig, var-
ken förr eller senare, erhållit något bidrag 
till sin verksamhet genom åren.

I början av 1997 ses fadderorganisa-
tionen över och förstärks. Målet är att 
ha en fadder på 200 medlemmar, som 
skall erhålla Disgen-information direkt 
från Dis. Faddrar skall också finnas för 
Mac-användare. En fadderträff, med 60 
deltagande faddrar från hela landet, ar-
rangeras i Rimforsa den 19–20 april un-
der ledning av K-E.

Dis alla faddrar inbjuds åter till en 
träff i Rimforsa den 17–18 oktober 
1998. Där informeras om programut-
vecklingsgruppens verksamhet och pro-
blemlösargruppens arbete. Vidare hålls 
diskussioner om kombinationen av Dis-
gen och Word med hjälp av RTF-filöver-
föring för släktboksframställning. Även 
utvecklingsläget för Disgen versionerna 

7.0e och 7.1, samt utbildningsfrågor 
kring multimedia tas upp.

Under 1999 kommer förnyade påstöt-
ningar från Jan Appelqvist angående 
Holgerfaddrar. Förslaget har rests re-
dan 1998, men styrelsen avvaktar med 
beslutet. Efter att avtal tecknats med 
leverantören Archeon åtar sig Dis att 
utbilda Holgerfaddrar. Det finns fyra 
kandidater. Under fadderträffen detta 
år utbildas dessa faddrar i programmet 
av Bo Lindvall. På Diskulogens lista 
över faddrar finns alltså nu faddrar för 
både Reunion på Mac och programmet 
Holger. Styrelsen beslutar 2004 att ock-
så uppta faddrar för programmet Min 
Släkt.

Fadderträffarna förläggs från och 
med år 2000 till Valla Folkhögskola i 
Linköping. Från och med 2001 övergår 
de till att bli funktionärsträffar omfat-
tande även redaktörer, DisByt-ombud, 
utbildare och styrelsefunktionärer. Del-
tagarantalet är högt, mellan 70 och 90 
deltagare brukar sluta upp vid dessa ge-
neralgranskningar av Dis verksamhet. 

Efter hand tar Ingvar Kärrdahl hand 
om gruppen faddrar och utbildare och 
samordnar information och planering 
för dessa vid funktionärsträffarna. Ing-
var, som är ordförande för Dis-Småland, 
avlider hastigt sommaren 2009.  

Släktforskarnas Rolls Royce
En dansk utvärdering av släktforskar-
program av Sten Thomsen 1994 ger 
Disgen version 6.0 för MS-DOS be-
tyget ”Ett av de bästa på marknaden, 
släktforskarnas Rolls Royce”. I Finland 
har den finska systerföreningen med 
Leif Mether i spetsen, haft möjligheten 
att sälja Disgen för MS-DOS till sina 
medlemmar. För detta har 100 kr per 
sålt program gått som royalty till Dis. 
När MS-DOS-versionen fasas ut under 
1997 till förmån för Windows-versionen 
avslutas distributionen och Dis tackar 
Leif Mether för det goda samarbetet. 

Föregående sida: Bilden tagen under handledarkursen ”På rätt kurs” 1993.
Vänster: Från 1996 tar Karl-Edvard Thorén över efter Björn som sammanhållande för Dis-faddrar.
Höger: Vid Dis årsmöte den 1991 sitter Gunnar Wenngren, till höger på bilden, som mötesordförande med Carl-Olof Sahlin som sekreterare. 
Denna konstellation kommer att bli uppskattad och inta sin plats under ett antal årsmöten framöver. 
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Åren 1995--1999
läktforskardagar 1995 hålls den 

19–20 augusti i Stockholm. 
Dis kommer med en ny ut-

ställning i form av en ”Forskarstuga”.  
Här erbjuder Lars besökarna en för-
handstitt på nya Disgen version 7 för 
Windows och Lars Wallgren visar sin 
senaste skapelse, Disgen 4.5  för Mac. 
Marianne Falkenströmer demonstrerar 
hur man gör en släktbok med text och 
bilder med hjälp av kombinationen Dis-
gen och MS Word. 

Lite smolk i bägaren dock: Dis annons 
i Utställningskatalogen är av någon an-
ledning helt oläsbar. Vidare uttalar sig 
arrangören Leif Gidlöv i ett TT-telegram 
positivt om programmet HOLGER utan 
att också nämna Disgen. Kanske vi på 
Dis är lite överkänsliga… 
• Efter några års frånvaro deltar Dis 

åter på Bok & Bibliotek-mässan i Gö-
teborg i oktober 1995. Björn, som är 
”utställningsgeneral” under sin tid i 
Dis styrelse, monterar upp den mo-
bila forskarstugan. Första gången 
Dis deltog på Bokmässan var 1988, 
då med assistans av bl.a. medlemmar 
från Dis-Väst, med Bertil Magnusson 
i spetsen.

Från 2001 närvarar Dis, inledningsvis 
tillsammans med Släktforskarförbun-
det, på varje bokmässa alltid med stöd 
från Dis-Väst.

15-årsfirande
Dis 15-årsdag firas vid 16:e årsmötet den 
22 oktober 1995. Rune Stalefors, kassör 
och tidigare ordförande, lämnar Dis sty-
relse efter flera års engagemang. Han ut-
ses till Dis andra hedersmedlem. Rune 
avlider 2002. Även Göran Tengnér och 
Ove Billing lämnar styrelsen och tackas 
för sina insatser. Den nya loggan för Dis, 
som använts på skyltar och i regionför-
eningarnas loggor, godkänns formellt.  
Efter mötet visar Jonas Medin Dis nya 
hemsida och Lars demonstrerar delar av 
den Windows-baserade Disgen 7.

Dis och ÖGF beslutar att tillsammans 
ansöka om värdskapet för Släktforskar-
dagar med Förbundsstämma år 2000, 
det år då Dis firar 20 år och ÖGF 50 år. 

Dis Arkiv
Det frö om arkivfunktion, som såddes 
under Handledarkursen 1993, tar 1996 
form i ett nytt projekt kallat Dis Arkiv. 
Syftet är att erbjuda medlemmarna en 
säker lagringsplats för sina Disgen-data. 

Två alternativ finns:  
1. För lagring av säkerhetskopia eller re-

sultatet av avslutad forskning
2. Som mottagare av testamenterat 

forskningsmaterial efter medlemmens 
bortgång

 Det senare regleras genom ett s.k. släkt-
forskartestamente där villkoren för ma-
terialets användning klargörs av förfat-
taren. Föreningen ansvarar sedan för att 
materialet lagras på ett aktuellt lagrings-
media och anpassar det för framtida bruk 
om så begärs. Till arkivarie utses Nils-
Erik Ivar, Linköping. Datainspektionen 
kontaktas och tillstånd utfärdas för han-
tering av materialet, som kan innehålla 
uppgifter om levande personer. 

 Från år 2000 tar Kjell Weber, Göte-
borg, hand om Dis Arkiv. Han överför 
allt material till senaste version av Dis-
gen.

Kyrkböcker Online och GIDx
Vid årsmötet den 10 november 1996 be-
rättar Solvig Viksten och Thomas Her-
melin från firman Genline i Duved om 
sitt projekt ”Kyrkböcker Online”. Syftet 
är att skanna alla tillgängliga mikrofil-
made kyrkböcker, som finns hos Svar, 
och göra dessa tillgängliga via internet.

S
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Föregående sida, vänster: Björn draperar blickfång. 
Föregående sida, höger: Den portabla forskarstugan på plats
Vänster: Vid årsmötet november 16 november 1997 överlämnar avgående 
kassör Rune Borg (till höger) över till nye kassören Gunder Grünning.
Mitten: Bo Kleve vid servern efter inflyttningen till Gelbgjutaregården 1997.
Höger:  Arne Wallgren utses till Dis 3:e hedersmedlem för sina insatser med 
Disgen för Mac. 
Höger: Som ett minne från detta Dis 15-årsjubileum fick mötesdeltagarna en 
musmatta med den nya loggan på. 

Ett treårigt samarbetsavtal med Gen-
line tecknas. Detta avtal förlängs regel-
bundet och gäller i skrivande stund till 
2012. I Disgen 8 kan man knyta bilder 
från Genlines bilddatabas till sina käll-
hänvisningar och vid kontroll enkelt få 
fram rätt sida. Genline erbjuder år 2000 
Dis-medlemmar subventionerat abon-
nemang på Kyrkböcker-Online.

 Under 2002 får Genline finansiella 
problem. Företaget erbjuder intresse-
rade att teckna aktier i företaget.  Dis 
inköper en aktie i Genline år 2004 för att 
möjliggöra deltagande i nyemission. Dis 
satsar 200 000 kr i ett konverteringslån 
till Genline AB för konvertering till ak-
tier under hösten. 

Under de följande åren deltar Dis i 
Genlines informationsturnéer per husbil 
och buss då man besöker olika platser 
runt om i landet och ordnar informa-
tionsmöten. Dis lokala faddrar och an-
dra funktionärer ansluter på de besökta 
orterna och bidrar till informationssprid-
ningen om Dis.

Tillsammans med Genline engageras 
år 2007 Dis-medlemmar att adoptera 
församlingar och för dessa indexera hus-
förhörslängderna i Genlines bildarkiv. 
Indexeringsprojektet GIDx går ut på att 

registrera alla by-, gårds- och 
torpnamn och ange på vilken 
sida dessa namn förekom-
mer. Som motprestation får 
medlemmen fri tillgång till 
Kyrkböcker Online under en begränsad 
tid. Resultatet blir en sökbar lista över 
ortnamn som visas intill bildnumren i den 
aktuella församlingens husförhörslängd 
på nätet. Omkring 300 Dis-medlemmar 
deltar i detta projekt som  beräknas pågå 
även under 2010.

Datariksdag i Linköping
På uppdrag av Släktforskarförbundet 
arrangerar Dis den 25-26 april 1998 en 
”Datariksdag” som en fortsättning på 
tidigare registerseminarier arrangerade 
av Kronoberg 1995 och Släktdata 1996. 
Stor uppslutning med 55 deltagare. Dis-
kussionerna präglas av en positiv anda. 
En rapport med föredrag och diskus-
sioner sammanställs efter mötet och kan 
läsas i Diskulogen nr 45.

PUG
En Programutvecklingsgrupp, PUG, 
bildas under hösten 1997. Deltagare är 
Lars Wallgren, Jörgen Fryxell, Björn 
Johansson, Olof Cronberg och Maria 

Holmgren. Jörgen blir sammankallan-
de. Syftet är att förbereda egenskaper 
och funktioner för kommande Disgen-
versioner. Felrapporter och önskemål 
från faddrar och andra medlemmar sam-
las in. Listan blir efter hand både lång 
och svår att sortera och prioritera.  Men 
materialet ligger till grund för många 
förbättringar i kommande Disgen ver-
sioner. 

Årsmötet den 15 november 1998 hålls i 
Linköpings Konsert & Kongress.   

Nya utgåvan, Disgen 7.0e, delas ut 
till besökande Disgen-innehavare och 
DisByt på Internet presenteras. Göran 
Tengnér avböjer fortsatt engagemang i 
Dis och Dis-Öst styrelser. Han avtackas 
för sitt engagemang och goda insatser 
under mer än 10 år.

Vid årsmötet den 21 november 1999 
tas beslut om nya stadgar anpassade för 
dagens omfattande verksamhet inom 
föreningen. Bo Kleve tackas för sitt ar-
bete med Dis Family, Disnet och BBS, 
varav den senare stängdes den 1 juli 
1999. 
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edan 1999 börjar den stora utma-
ningen med Dis och ÖGF:s 
värdskap för Släktforskar-

förbundets Släktforskardagar år 2000. 
Det år Dis fyller 20 år och ÖGF firar 
sina 50 år. Symbolen för dessa Släkt-
forskardagar blir en närbild av Milles 
staty med Folke Filbyter sittande på sin 
häst, spanande efter sin släkt. En orga-
nisationskommitté tillsätts med följande 
ansvariga:
Administration: Sture Bjelkåker, Dis och 

Barbro Behrentz, ÖGF
Program: Christina Gustavsson, ÖGF 

och Lotta Hessel, Dis

Utställning: Björn Johansson, Dis och 
Joakim Asplund, ÖGF

Marknadsföring: Håkan Asplund, ÖGF, 
Björn Hellström, Dis

Dis teknikutställning: Christer Gustavs-
son och Jan Nilsson

Släktforskardagarna förläggs till Fol-
kets Park i direkt anslutning till Gamla 
Linköping. Festlokalen Garden på Lin-
köpings Konsert & Kongress bokas för 
stämmomiddagen.

Kraftsamlingen tilltar inför Släktfors-
kardagarna. Nya funktionärer rekryte-
ras efter årsskiftet och planeringen blir 
allt intensivare.  Hela Folkets Park har 
reserverats för arrangemanget. Inbju-
dan går ut till alla släktforskarfören-
ingar. Teman för släktforskardagarna är 
”Kvinnoöden” och, förstås, ”Släktforsk-
ning i tiden”. Med inbjudan följer en cd 
som tagits fram av Björn.  Den innehåller 
information om aktiviteter och program, 
anläggning och utställningsutrymmen, 
kontaktpersoner m.m. Dis och ÖGF:s 
verksamhet presenteras också. Med 
både ljud och bild hälsas deltagarna väl-
komna av de två ordförandena Christina 
Gustavsson, ÖGF, och Sture Bjelkåker. 
Flygsekvenser och panoramabilder över 
omgivningen ingår.  Mottagaren får även 
en kort språklektion i östgötsk dialekt. 

Dis egen gamla datorpark ses över och 
servas – allt skall fungera inför Släkt-
forskardagarna. 

Släktforskardagarna den 26-27 augus-
ti visar sig sammanfalla med Spelmans-
stämma och Hantverksdagar i Gamla 

Linköping och STCC motortävlingar på 
Mantorp Park, så viss oro uppstår. Inter-
net erbjuds till alla utställare som önskar. 
Med ca 3 000 besökare blir släktforskar-
dagarna lyckade. Det ekonomiska resul-
tatet blir +-0 med en omsättning på dryga 
450 000 kr. Aktiviteterna och alla före-
drag videofilmas och kan under vintern 
beses på Dis torsdagskvällar i Forskar-
stugan. Vid förbundsstämman väljs Ted 
Rosvall till ny ordförande.

Att söka i DisByt-databasen med mo-
biltelefonen via WAP är också en nyhet 
under Släktforskardagarna.

Dis låter, med bidrag från Statens 
Kulturråd, trycka Thea Hällebergs fyra 
böcker om samesläkter från Sorsele 
(2000-2007). Thea får 2003 Släktfors-
karförbundets Viktor Örnberg-pris för 
sitt arbete med dessa böcker. 

20-årsjubileum
Dis 20-årsjubileum med årsmöte äger rum 
den 18 november 2000 i Vårdnäs utanför 
Linköping. Förslag till stadgeändring 
godkänns så att verksamhetsåret ändras 

R

Åren 2000--2004
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till kalenderår för att följa EU-standard. 
Kommande verksamhetsår kommer då 
att spänna över 15 månader. Vid mötet ut-
ses Lars Blomberg och Björn Johansson 
till hedersmedlemmar då de båda lämnar 
styrelsen efter 20 år. Även Lotta Hessel 
lämnar styrelsen efter 5 år. 

Disgen-koden utvecklas
Under år 2000 önskar Lars Blomberg dra 
sig tillbaka som Disgen-programmerare 
efter 20 år och otaliga timmars utveck-
lingsarbete med Disgen. Disgen har ge-
nom hans arbete blivit ett mycket popu-
lärt och omtyckt släktforskarprogram.  
Olle Fåk erbjuder sig våren 2001 att ta 
emot källtexterna om ca 50 000 kodra-
der och skapa en ny utvecklingsmiljö där 
flera programmerare så småningom har 
möjlighet att bidra. Det är ett stort och 
tidsödande arbete Olle tar på sig. Med 
CVS, ett versionshanteringssystem, på 
en separat server öppnas möjligheten att 
hålla kontroll på programversioner och 

ge flera programmerare möjlighet att 
dela på uppgifterna.  

SwedGenTour
SwedGenTour är en informationsresa 
till USA med representanter från de 
tyngre släktforskarorganisationerna. I 
detta arrangemang ingår representanter 
från Sveriges Släktforskarförbund, Dis, 
PLF, Släktdata och GF. Första resan 
planeras till hösten 2001 men gruppen 
fastnar i Paris den 11 september p.g.a. 
attentatet i New York. Nästa år gör 
gruppen ett nytt försök och kommer till 
Ontario och Kalifornien i augusti 2002 
(Se Diskulogen nr 22). Olof Cronberg 
representerar Dis. Arrangemanget upp-
repas 2005, 2007 och 2009 med olika de-
stinationer på programmet och Olof är 
Dis representant vid alla dessa tillfällen.

Släktforskarförbundet
Då Dis regionföreningar 1997 ansöker 
om medlemskap i Släktforskarförbundet 

nekas de detta då de anses utgöra en del 
av Föreningen Dis. Stadgarna har inte 
beaktat grupperingar av föreningar.

Vid förbundsstämman, i samband med 
Släktforskardagarna i Borlänge den 
23–25 augusti 2002, tas beslut om stad-
geändring som möjliggör anslutning av 
regionföreningar till sammanslutningar. 
Som följd av denna stadgeändring beslu-
tar Dis att ansöka om medlemskap som 
sammanslutning för att ge regionfören-
ingarna möjlighet att också ansluta sig.

Släktforskardagarna den 13–15 au-
gusti 2004 är förlagda till Östersund. 
Vid stämmomiddagen tilldelas Dis-
veteranerna Lars Blomberg och Björn 
Johansson Släktforskarförbundets he-
dersdiplom för sina insatser i Dis under 
20 år. 

Föregående sida, vänster:  Släktforskardagarnas CD-skiva produceras i 300 exemplar. 
Föregående sida, höger:  En av Thea Hällebergs böcker om samesläkter i Sorsele.
Vänster: Lars Blomberg lämnar programkoden för Disgen.  
Höger: Olle Fåk tar hand om det värdefulla materialet.
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is 25:e årsmöte hålls den 20 
mars i Mjärdevi i Linkö-
ping. Jubileumsutställning-

en ”25 år med persondator”, arrangerad 
av Björn, invigs på datormuseet IT-ceum 
i Mjärdevi Center och dess föreståndare 
Magnus Johansson håller välkomsttal 
och föredrag. Utställningen ryms i två 
fönster vid entrén, i en monter samt på 
en skärmvägg med kompletterande da-
torinstallationer. I en visningshörna rull-
lar ett ca 20 minuter långt videokollage 
med sekvenser om Dis och släktforsk-
ning. Sekvenserna är hämtade från tv 
och från egna inspelningar av händelser 
i Dis förflutna. Regionföreningarna får 
var sin DvD-kopia av videokollaget. Alla 
besökande medlemmar får dessutom 
två cD-skivor med samtliga nummer av 
medlemstidningarna SFN och Diskulo-
gen genom åren skannade till PDF. Inne-
hållet på dessa cD läggs på Dis hemsida 
inför 30-årsjubiléet i mars 2010.

2003 föreslog Olof Cronberg att Dis 
skulle ge ut ett engelskspråkigt 4-sidigt 
medlemsblad för utländska medlemmar. 
De två första numren av Rooted in Swe-
den ges ut 2005 och Dis engelska namn är 
Computer Genealogy Society of Sweden. 

Vid årsmötet den 12 mars 2006 be-
handlas tre motioner. En av dem hand-
lar om valberedningens arbetsformer, 
den andra avser adjungerade styrelse-
medlemmars roller och den tredje tar 
upp dokumentation av samarbetsformer 
mellan Dis och Dis regionföreningar.  

Den första antas, den andra antas med 
förtydligande om de adjungerande sty-
relsemedlemmarnas tillsättande. Den 
tredje hänskjuts till styrelsen för hand-
läggning. Olof Cronberg berättar om 
Dispos, en ny tjänst som tar vara på de 
källhänvisningar som DisByt-användar-
na rapporterar i sina källhänvisningar.

Ny Disgen-organisation 
Christer Gustavsson övertalas att bli 
projektledare för Disgen-utvecklingen. 
Under Christers ledning växer under 
2005 en utvecklingsorganisation fram. 

Hans Marmolin tar 2004 fram Dis-
rapp, ett rapportsystem för att registrera 
och lagra felrapporter och förbättrings-
förslag för Disgen samt för att följa han-
teringen och berörda handläggare under 
utvecklingens gång. Gunnar Öhrn tar 
sig an organisationen av betatester av 
Disgen 8.1 i början av 2005.  

Ett produktråd för Disgen bildas våren 
2006 med Kai Thurfors i spetsen. Övriga 
deltagare är Christer Gustavsson, Lars 
Wallgren, Maria Holmgren, Olof Cron-
berg, Ingvar Kärrdahl och Kjell Weber. 
Under hösten 2007 lämnar Kjell Weber 
sin plats i Produktrådet och Kai Thurfors 
drar ner sitt engagemang. Christer över-
tar då rollen som sammanhållande. 

En kartgrupp bildas under ledning av 
Ingvar Kärrdahl och med Curt Carlsson 
och Ove Johansson utöver Björn själv 
för diskussioner om funktionalitet och 
ambitionsnivåer.

En utvecklingsgrupp för fortsatt 
Disgen-utveckling efterlyses av Olle 
Fåk. Under hösten 2007 ansluter Daniel 
Berglund som avlastar Olle Fåk som 
utvecklingsansvarig. I gruppen ingår 
också Patrik Hansson och Björn.

Sture lämnar över klubban
Till årsmötet  den10 mars 2007 inkom-
mer en motion som föreslår avveckling 
av forskarstugan i Linköping samt att 
göra det material som finns i Linköping 
tillgängligt via Dis hemsida. Motionens 
första del avslås och den andra delen 
hänskjuts till styrelsen som får i uppdrag 
att verka för ökad tillgänglighet på inter-
net av forskarmaterial som finns lagrat. 

Sture Bjelkåker avgår som ordförande 
efter hela 19 år. Det är mycket tack vare 
hans diplomatiska agerande och kloka 
beslut genom åren som Dis har blivit en 
dominerande släktforskarförening med 
medlemmar runt hela vårt klot. Under 
hans tid vid rodret har antalet med-
lemmar vuxit från under 1000 till över 
25 000! Han lämnar ordförandeklubban 
till Olof Cronberg. Sture sitter kvar i sty-
relsen ytterligare ett år och lämnar sedan 
sin plats efter hela 27 år. Han avtackas 
för allt han gjort för föreningen och utses 
till Dis sjätte hedersledamot. 

Vid årsmötet berättar Christer Gus-
tavsson om planer på ett webbaserat 
Disgen med möjlighet att spara data på 
nätet och att låta flera användare samar-
beta med forskningsprojekt. Hans Mar-
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molin engagerar sig i detta projekt och 
arbetsnamnet blir DisweB.

Digisam – samarbete med GF 
Ett samarbete med Genealogiska Fören-
ingen i Stockholm inleds 2007. Tanken 
är att man tillsammans skall överföra de-
lar  av innehållet i de rika GF-samlingar-
na till digital form via skanning, projekt 
Digisam, för att underlätta framtida åt-
komst via nätet. Bland det mest intres-
santa är klipparkiven från DN och SvD.

Släktforskardagarna den 24–26 au-
gusti 2007 hålls i Halmstad. Till stämman 
lämnar Dis en motion om att förbundet 
bör leta efter en billigare lokal än den nu-
varande i Sundbyberg. Motionen bifalls 
och en kommitté för ärendet skall utses 
av styrelsen. Dis agerar, genom Sture 
Bjelkåker, också med anledning av för-
bundets försvagade ekonomi. Sture väljs 
in som ny revisor i Förbundet. Arkiv Di-
gital seglar upp som svår konkurrent till 
Genline, med sina digitala färgbilder av 
kyrkböckerna tillgängliga på internet 
via tjänsten AD Online.  

Samarbete med Lantmäteriet
Dis deltar med en monter i Lantmäteri-
ets monter under Kartdagarna på Elmia 
i Jönköping i april 2008. Dis monter an-
sluter till Lantmäteriets egen hörna med 
historiska kartor – en naturlig koppling. 
Björn Johansson visar resultatet av på-
gående arbete med kartfunktionen i Dis-
gen 8.2. Han assisteras av Ingvar Kärr-

dahl och Gullbritt Andersson.  Ett antal 
medlemskap och Disgen-program säljs. 

Under släktforskardagarna i augusti i 
Malmö erbjuds Lantmäteriet plats i Dis 
monter för information om de historiska 
kartorna.  Disgens nya kartfunktioner 
presenteras även här av Björn i ett sepa-
rat hörn av montern.

Samarbetet upprepas under Kartda-
garna 2009 och under Släktforskarda-
garna i Falköping. 2010 blir sannolikt 
sista gången Dis deltar i Kartdagarna. 
Lantmäteriet har avslutat sitt stora digita-
liseringsprojekt av historiska kartor och 
kommer inte fortsätta marknadsföra det 
på Kartdagarna. Ett föredrag är anmält 
där Björn kommer att berätta om använd-
ningen av kartfunktionen i Disgen 8.2.

Andra samarbeten
Kopplingar mellan Dispos och olika di-
gitala källmaterial eftersöks hos andra 
internettjänster med för släktforskare in-
tressant historiskt material. Vid ett möte 
med Svar under 2009 framförs ett för-
slag från Dis att få koppling till Bild-Id 
i de skannade materialen. Svars respons 
är avvaktande men man skall behandla 
förslaget i positiv anda. Förhandlingar 
med Arkiv-Digital och Demografiska 
databasen i Umeå om samarbete inleds 
också under 2009.

Victor Örnberg-priset
Victor Örnberg-priset går till vår ordfö-
rande Olof Cronberg, Motiveringen lyder: 

Olof Cronberg, 2008 års pristagare, 
behöver knappast någon presenta-
tion. Olof var verksam inom släkt-
forskarrörelsen redan som mycket 
ung och var med om att bilda Sveriges 
Släktforskarförbund. För närvarande 
(2008) är han ordförande i Dis. Olof 
Cronberg är läkare i Växjö. Han har 
släktforskat i omkring 30 år och tagit 
fram en rad nyttiga personregister, 
varit medförfattare i flera böcker, för-
fattat otaliga tidskriftsartiklar samt 
aktivt bidragit till en ”modernisering” 
av släktforskningen genom skapandet 
av bl.a. DisByt och Dispos.

Ett arv på 10 000 dollar utfaller från av-
lidna medlemmen Margareta Jacobs, 
USA under 2009. Delar av medlen 
kommer att användas för att stärka Dis 
svensk-amerikanska band.  

Föregående sida, vänster: Vid entrén till IT-centrum kan man se en videolog, läsapparat för mikrofilm, och skyltar som visar hur det hela började. 
Föregående sida, höger: Christer Gustavsson tar över PUG-dokumentationen 
Vänster: Sture Bjelkåker och Olof Cronberg. Bilden tagen vid invigningen av nya forskarstugan 1995.
Höger: Gullbritt, Ingvar och Björn vid Dis-hörnan i Lantmäteriets monter 2008.
Nedan: Första numret av Rooted in Sweden.
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Newsletter of the DIS Society
Computer Genealogy Society of Sweden

Welcome to 
Rooted in Sweden

Ever since the DIS SOCIETY was founded back in 1980, the 
purpose of our organization has been stated as ”to investigate 
methods and develop computer tools to support genealogy 
research, and in general stimulate Swedish genealogy”.

  Until now DIS has mostly supported genealogists living in 
Sweden. Now we feel it is time to further extend the meaning of 
”Swedish genealogy” to include every person on earth having 
Swedish ancestors or other relatives. Millions of Swedish-
Americans, Swedish-Australians and so on are part of Swedish 
genealogy.

  Thousands of Swedish DIS members have found their 
unknown relatives abroad by using computer-based research. 
Now we want to make it easier also the other way, that is to 

support Swedish descendants all over the world to make it easier to establish contact with their 
previously unknown Swedish relatives. Our database DISBYT is a powerful tool to establish the 
important first contact.
 Very often these new opportunities lead to family reunions, either in the ”new” country or 
back in ”old Sweden”. It is fascinating to read stories about such reunions and realize how strong 
family ties can be, even if a century or so has elapsed since the original emigration. Do you have 
such a story to tell?
 We hope that ROOTED IN SWEDEN will make it more comfortable to be a non-Swedish speaking 
member of DIS, and will result in even more DIS members outside Scandinavia. There is a great 
potential, remembering that there is said to be more Swedish descendents in America than in 
Sweden itself.

STURE BJELKÅKER, DIS PRESIDENT

Important note
ROOTED IN SWEDEN will primarily be issued on Internet as a PDF file, therefore it is very important 
that we always have your current e-mail address, so we can tell you promptly when there is a new 
issue to download.
 We also want to know if you still want to receive the DIS magazine DISKULOGEN, which will be 
in Swedish only. See further information enclosed in this letter.
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Diskulogen
å Disgen är kodat i ABC Ba-

sic står det varje använ-
dare fritt att göra rättelser 

och ändringar i sin programkod. Då det 
naturligtvis förekommer buggar i pro-
grammet behövs en kanal att kommu-
nicera sådan information. Därför börjar 
Björn Johansson 1984 att ge ut detta 
blad med statusinformation om Disgen 
och om hur det fortsatta programarbetet 
fortsätter. Disgen-användarna får tips 
på rättelser och kan själva berätta om 
sina erfarenheter och egna programänd-
ringar.

Dis nya medlemstidning
Fram till 1988 förblir Diskulogen ett an-
vändarblad för Dis programanvändare. 
Men på grund av osäkerheten kring den 
fortsatta regelbundna utgivningen av 
SFN, blir Diskulogen också det formella 
organet för kommunikation mellan Dis 
styrelse och dess medlemmar. 

För att avlasta Björn i redaktörsupp-
giften, då många andra uppgifter tar 
hans tid, tillsätts en ny redaktör för Dis-
kulogen hösten 1989. Det blir Jan Olof 
Dahl från Kalmar. I en redaktionskom-
mitté ingår Björn Johansson och Bo 
Lundberg som representant för Stock-
holmsregionen. Representant för Dis-
Väst saknas ännu. Jan svarar för nr 16, 
17 och 18. Efter ett drygt år tar styrelsen 
i början på 1990 beslutet att återföra re-
daktionen till Linköping p.g.a. svårighe-

ter att bedriva det tekniska och redaktio-
nella arbetet på distans. Björn åtar sig att 
fortsätta uppdraget. 

Släktforskarnytt
Med förhoppningen om att få PO att bi-
dra med ytterligare faktaspäckade artik-
lar i tidningen kompletteras dess namn 
till Diskulogen med Släktforskarnytt. 
Tidningen registreras och får ett eget 
ISSN-nummer. 

Under de följande två åren ändrar tid-
ningen successivt utformning och inne-
håll. Med nummer 10 i juni 1990 blir lay-
outen lite mer stabil och verktyget som 
används är PageMaker. 

Från nummer 25 medföljer en Nyckel i 
avvikande färg som informerar om något 
speciellt tema. Den första nyckeln hand-
lar om Datorköp. Sedan följer nycklar 
om Skrivarköp, MS-DOS, DisByt, Dis-
gen (v5.1) för PC, Datasäkerhet och Vi-
rus. 

Ytterligare en uppsnyggning och ”mo-
dernisering” gör Björn genom att låta 
trycka tidningen ”i färg”, d.v.s  i svart och 
blått för att hålla kostnaderna nere. Vi är 
då framme vid nr 54 2001.  

Med den ökande medlemsskaran och 
den spridning som Diskulogen får, ökar 
trycket så småningom att göra tidningen 
lite mer publik. Innehållet är i huvudsak  
inriktat på medlemsinformation. 2003 är 
det dags att tillsätta en professionell re-
daktör. Valet faller på Bernt Stenmark. 

Med honom börjar en ny epok i Disku-
logens historia. Björn lämnar efter 17 år 
och 58 nummer Diskulogen i Bernts 
händer. Hans första nummer blir nr 62 
i oktober, 28 sidor med fyrfärgstryck! 
Fler artiklar av allmän släktforskarka-
raktär får plats, samtidigt som en serie 
pedagogiska artiklar om Disgen efter 
hand introduceras. En skribentgrupp 
bestående av Eva Dahlberg, Ingvar 
Kärrdahl och Sten-Sture Tersmeden 
skriver en serie instruktiva redogörelser 
för hur Disgen 8-användaren får ut det 
mesta och det bästa ur sitt program.

När Bernt av åldersskäl avsäger sig 
fortsatt redaktörskap 2008, efter 28 
nummer, hittar föreningen en ny redak-
tör i Anna Linder från Burträsk. Med 
unga och fräscha ögon och med många 
års släktforskarerfarenhet tar hon sig 
an uppgiften. Diskulogen får åter en ny, 
attraktiv layout och spännande innehåll.

 Som du kanske vet, bäste lästare, så 
finns alla nummer att läsa på nätet. Fram 
till detta jubilem fanns nr 40 och framåt 
tillgängliga på nätet. Inför Dis förra ju-
bilem, 25-årsjubileet 2005, skannade 
Björn samtliga SFN och Diskuloger och 
samlade dem på två cD-skivor. Skivorna 
delades sedan ut till årsmötesbesökarna. 
Från och med nu finns alltså samtliga 
nummer av medlemstidningarna till-
gängliga på nätet.  

D

Nedan: Nyckel nr 1.
Nästa sida:
Diskulogen nr 
1, 12, 14, 19, 39, 54, 62, 81, 82. 
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nummer 9 av SFN (februari 1982) 
berättar PO bl.a. att det nu finns 
ett antal programmoduler för 

ABC 80 med vilka man kan registrera 
sin egen släkt på kassettband. Har man 
dessutom en flexskiveenhet ansluten till 
sin ABC 80 kan man också sortera och 
skriva ut sina uppgifter. Datorn har spar-
samma 16 kB arbetsminne, men också en 
inbyggd tolk för programspråket Basic. 
Disketterna rymmer 64 kB och bildskär-
men har 25 rader med 40 tecken per rad!

 Med dessa små medel blir varje pro-
gram naturligtvis inte så innehållsrikt. 
Disgen innehåller ett antal programmo-
duler som laddas i olika kombinationer 
för att utföra registrering och uppdate-
ring av personuppgifter, för kopiering 
mellan kassettband och flexskiva och 
för att skriva ut listor av persondata samt 
antavlor och släkttavlor i tabellform. Vid 
registreringen får man ge varje individ 
ett unikt nummerpar för ”flock”, d.v.s. 
grupp av släktingar, och individ. Upp-
gifterna registreras i upp till 20 notiser av 
bl.a. olika relations- (far, mor, gift, barn) 
och händelsetyper (född, döpt, levde, in-
flyttade, utflyttade, text, död, begravd) 
per individ. Man kan lagra uppgifter för 
999 individer i varje flock(=fil). Man kan 
ha högst 32 000 flockar i sin databas.

Version 2 för ABC 80
Under andra halvåret 1982 kompletteras 
Disgen. Version 2 innehåller många för-

bättringar: val av notistyper vid utskrift, 
specialnotis som kan ges godtycklig be-
nämning, sortering och utskrift av per-
son- och ortsregister.

Version 3 för ABC 80 & ABC 800
I september 1984 kommer version 3. Nu 
tillförs programmoduler för filhantering, 
notiskontroll, utskrift av an- och släkt-
tavla i grafisk och livslinjeform, listning 
av använda och upptagna individnum-
mer per flock, flyttning av individer 
mellan flockar, klättring i Släktträdet 
och utskrift av ansedel. An- och släkt-
träden klarar nu upp till 50 generationer. 
Utskrifter kan även göras på engelska.

Version 3.3  för DOS
Första försöket att lyfta ABC-versionen 
av Disgen till MS-DOS–miljö sker 
under vintern 1984-1985. I mars 1985 
släpps en version 3.3 för Step/ One. Det 
är den första rent överförda versionen av 
Disgen version 3 för ABC. Koden an-
passas språkligt för interpretatorn GW 
Basic i MS-DOS. Disgen 3.4 är en upp-
följande version med en del rättelser.

Version 3.5 för DOS
I en miljö med hela 64 kB eller 128 kB 
internminne på en PC, finns det möjlig-
het att ladda alla programmoduler via 
ett menyskal. Så sker i version 3.5, som 
blir tillgänglig i oktober 1987. En meny 
som efter hand växer till 23 olika funktio-

ner ger användaren bättre översikt över 
vilka verktyg som finns. Dessutom byggs 
utskrifter och användardialog på med 
språkstöd för svenska, engelska, finska, 
tyska, danska, nynorska, norskt bokmål 
och franska. Nu blir koden kompilerad 
för att öka prestanda och förenkla pro-
gramladdning.

Version 4.3 för Macintosh
Principerna för Disgen version 3 över-
förs till Macintosh. Användargränssnit-
tet blir naturligtvis annorlunda. Vidare 
blir inmatningssättet för notisdata bättre 
än för motsvarande i DOS-versionen. 
Programmet kan skriva ut grafiska an-
tavlor i boxform i fem generationer. Dis-
gen v 4.3 kom ut 1988.

Version 4.5 för Macintosh
Version 4.5 släpps 1993 med ett antal 
förbättringar och nyskriven handled-
ning. Dessutom kan nu Disgen skriva 
ut på ansluten laserskrivare.

Arbetet med att anpassa Disgen för 
Turbo Mac med System 7 under 1996 
förhindras av Microsofts ointresse att 
underhålla utvecklingsverktyget Quick-
Basic för denna dator. Problemen med 
konverteringen av Disgen för Mac till 
nya OS:et fortsätter. Samtidigt börjar 
man undersöka om programmet Reuni-
on är ett alternativ för Mac-användarna. 
Reunion får ett gott mottagande och för-
handlingar med Gensoft upptas. Under 

Disgen -- för den egna släkten
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hösten 1998 träffas avtal om ett pris på 
695 kr och Dis erbjuder en engångsra-
batt på 200 kr till dem som lämnar Dis-
gen för Mac och går över till Reunion.

Version 5 för MS-DOS
Första versionen av Disgen för MS-DOS 
utvecklas med programspråket Pascal 
och utvecklingsmiljön Delphi. Denna 
Disgen-version kräver hårddisk eller två 
diskettenheter, MS-DOS 2.11 eller senare 
samt minst 512 kB internminne. Program-
met stöder nu även mus och färgskärm. 
Disgen 5.0  släpps i januari 1991.

Programmet har i stort sett samma 
funktioner som de äldre programversio-
nerna men programmet är nu ett integre-
rat system med ingångsdialogen baserad 
på Familjeöversikten där föräldrar, giften 
och makar med tillhörande barn visas. 

Man kan enkelt förflytta sig i släktträ-
det och komplettera med nya individer. 
Numreringen av individerna, som tidi-
gare gjordes manuellt i de tidigare ver-
sionerna, utförs nu automatiskt av pro-
grammet. I funktionen Notiser kan man 
lägga in obegränsat antal notiser per in-
divid. I funktionen Tavlor kan man välja 
olika utseenden och stilar på text samt 
undertrycka olika släkt- eller angrenar, 
om så önskas. Det går också att söka på 
namn, orter, yrken, datum och löpande 
text. Två hjälpprogram följer med pro-
grammet: Dgcnf används för att ändra 
olika typer av inställningar, DgByt an-

vänds för import av data från de äldre 
programmen och för import och export 
av släktinformation enligt mormonernas 
standardformat geDcom. Sist, men inte 
minst, finns en funktion för export av in-
dividinformation avsedd för DisByt.  

En speciellt kraftfull inmatningsdia-
log för notiser används. Uppgifterna i en 
notis matas in på en rad och med tabb-
tangenten kan man förflytta sig mellan 
de olika osynliga inmatningsfälten. In-
matningen blir snabb och effektiv och en 
hjälpruta kan följa markörens aktuella 
läge och ge kompletterande information 
till användaren. 

Programmets nya utformning baseras 
bl.a. på de synpunkter som framkommer 
vid ett granskningsmöte av användar-
gränssnittet under hösten 1990, initierat 
av Jan Faith-Ell från Stockholm.

Disgen version 5.1 kommer i januari 
1993. Då har stöd för laserskrivare och 
ett antal mindre rättelser och förbätt-
ringar införts.

Version 6 för MS-DOS
En arbetsgrupp bildas 1994 för att 
formulera en nödvändig ansiktslyft-
ning av Disgen 5. Gruppen består av 
Göran Tengnér, Hans Ahlborg, Björn 
Hellström, Carl-Olof Sahlin och Björn 
Johansson. Förbättringar föreslås avse-
ende menysystem och en del nya funk-
tioner samt en ny handledning. För den 
senare blir Hans Ahlborg redaktör. 

För att programmet ska bli enklare får 
det två lägen: ett för novisen och ett för 
den erfarne. I novisläget döljs en del mer 
avancerade alternativ i menysystemet. 
Flockbegreppet kan utelämnas och alla 
individer kan placeras i en grundflock 
med max 100 miljoner individer. Man 
kan enkelt söka efter individer via namn i 
stället för via nummer. Utskrifterna utö-
kas med statistik och släktboksfunktion. 
Stöd för hopkoppling och flyttning av in-
divider samt stöd för säkerhetskopiering 
införs. Alla funktioner får hjälptexter. 

Under hösten 1994 släpper Lars 
Blomberg Disgen version 6 med den 
nya handledningen författad av Hans 
Ahlborg. Båda har gjort en imponerande 
insats. 

Version 7 för Windows
Till årsmötet i oktober 1993 inkommer 
en motion från Lars Wallgren, Göteborg, 
där han föreslår att nästa Disgen-version 
skall anpassas för Windows. Stämman 
håller med förslagsställaren och det be-
slutas att Lars skall börja med en sådan. 
Men innan detta påbörjas sker ett avslut 
av Disgen v6 för MS-DOS, se ovan.

Version 7 inkluderar bl.a. stöd för mul-
timedia typ bilder, ljud och video. Hård-
varukraven sammanfattas till Intel pro-
cessor 80386 med 33 MHz klocka eller 
mer, Windows 3.11 eller senare och helst 
8 Mb internminne. Andra nyheter är en 
inbyggd ortstruktur baserad på rikets 

Föregående sida: Startmenyn i Disgen 3.5 för DOS 
Vänster: Startbilden i Disgen 4.3 för Mac
Mitten: Familjeöversikten i Disgen 5. 
Höger: Raffinerad och effektiv i sitt inmatningsstöd
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indelning i län, kommuner och försam-
lingar gällande 1979. I denna kan man 
sedan själv lägga in sina egna gårdar, 
torp och backstugor, s.k. Disgen-orter. 
Vidare finns en Kalenderkalkylator som 
underlättar bestämning av t.ex. datum 
utifrån en kyrklig högtidsdag ett visst 
år. Varje notis kan förses med fotnoter 
och anteckningar. Export kan nu också 
göras via HTML för visning på hemsida. 
Den kraftfulla inmatningssättet för indi-
vidinformation  från Disgen version 6 
försvinner till förmån för den mer gängse 
formulärbaserade inmatningen. 
Disgen 7, med handledning skriven av 
Björn, börjar distribueras i februari 1997.

Efter en smärre ändring i importfunk-
tionen 1999 kommer Disgen v 7 över 
den kravtröskel som Dis-Norge satt för 
ett godkänt släktforskarprogram.

Version 8 för Windows
Arbetet med Disgen 8 avstannar i vän-
tan på kontakter med Lantmäteriet för 
en uppgradering av vårt inköpta kartma-
terial från 1991. Besked kommer i slutet 
av 1999. Nya funktioner är bl.a. visning 

av ytterligare en generation i familjeö-
versikten, stöd för källreferenser i per-
sonernas notiser till struktur för lagring 
av källhänvisningar och citat, lagring av 
hänvisning till Genlines bilder av kyrk-
bokssidor, möjlighet att rita upp en karta 
med individers levnadsbanor komplet-
terade med läns- kommun- och försam-
lingsgränser och därtill med lite möda 
även underlagskartor i bmp-format.

Under våren 2000 granskas program-
met Disgen 8:s användargränssnitt. Dis-
gen version 8.0 levereras i februari 2001. 
Denna gång har Carl-Göran Backgård 
svarat för handledningen. 

Under några hektiska månader levere-
ras över 5000 exemplar. 

Lars börjar i januari 2000 trappa ner 
sitt engagemang i utvecklingen av Dis-
gen, men fortsätter att rätta fel i Disgen 8. 
Disgen 8.0b, med ett antal brister åtgär-
dade, distribueras under 2002.  Olle Fåk 
tar över ansvaret för källkoden och byg-
ger en ny utvecklingsmiljö. 

Disgen 8.1 blir den första versionen 
som byggs i den nya utvecklingsmiljön. 
Versionen innehåller inga iögonfallande 

nyheter men däremot en del kosmetiska 
förbättringar och rättningar. Därtill tas 
också en läsversion av programmet, 
Dgläs, fram. Disgen 8.1 kommer i bör-
jan av 2005. Sista versionen 8.1, nämli-
gen 8.1e kommer i september 2007 och 
är anpassad för att köras i dator med 
Windows Vista.

Version 8.2 för Windows
Med produktledningens stöd tar nya 
funktioner form. I denna version foku-
seras bland mycket annat på utskrifts- 
och karthantering. Josefine Nilson och 
Cecilia Månsson står för idéerna kring 
utskriftshanteringen och Björn Johans-
son för kartfunktionerna. Andra nyheter 
är hopslagningen av alla inställningar 
till en dialog, förbättrad hantering av 
backup, smidigare dialog med DisByt 
och Dispos samt möjlighet att uppdatera 
programmet via nätet. Disgen 8.2 bör-
jar levereras i augusti 2009. Två rättel-
seutgåvor levereras under vintern 2009-
2010. Dessa distribueras via nätet. 

Ovan: Disgen exporterar nu också person-
data i HTML för webben
Höger: Disgen för Windows öppnar många 
nya möjligheter. 
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Disreg -- för registerframställning
Registreringsprogrammet är av-

sett att användas för avskrift 
av olika källor och därefter 

möjliggöra sortering och utskrift av 
materialet. Programmet innehåller in-
matningsstöd i form av olika radkom-
binationer som lämpar sig för olika 
typer av källor: födelse-, vigsel-, död-, 
domböcker samt för bouppteckningar 
och personregister. Förkortningar kan 
lagras i programmet att användas vid 
registreringen. A kan  t.ex. betyda Anna 
medan An kan betyda Anders och med 
en punkt ersätts –son eller –dotter i efter-
namn. Inmatningen ”A An.”  översätter 
programmet då automatiskt till ”Anna 
Andersson”. Sorteringar kan göras på 
olika fält och utskrifterna kan göras i 
flera kolumner.

Först kommer två programmoduler, 
rinkass och rättkass, för registrering 
och rättning på kassettband. De första 

försöken med registrering av kyrkböck-
er görs just till kassett. Därefter överförs 
innehållet till den andra versionen av 
programmet, som har moduler anpas-
sade för flexskiveenheter, med vilka man 
kan registrera, rätta, kopiera ihop filer, 
sortera, och skriva ut det registrerade 
materialet. Programmodulerna finns till-
gängliga i juli 1983. Varje programmodul 
kan köpas för 50 kr.

Version 2 för PC
Programmet, d.v.s. den variant som stö-
der flexskiveenheter, konverteras för 
MS-DOS och får på samma sätt som 
Disgen 3.5 en meny för val av program-
modul. Nu kan man naturligtvis ha full 
nytta av datorns hårddiskar vid kopie-
ring, rättning och sortering. Disreg ver-
sion 2 blir klar för IBM PC, med MS-
DOS 1.25 eller senare, under oktober 
1986.  Då den största användningen av 

Disreg är inom Claes-projektet, sätts 
ingen prislapp på programmet, utan det 
får disponeras av deltagarna för registre-
ring och rättning.

Macintosh-version
Disreg för Mac blir tillgängligt 1989. 
Även för denna anpassning svarar Arne 
Wallgren.

Mallar för MS Works
Lars-Bertil Nilsson får 1995 i uppdrag 
av registerkommittén att ta fram regis-
termallar i MS Works som komplement 
till, och ersättning för, det nu lite gam-
malmodiga programmet Disreg. Be-
nämningen Disreg behålls för mallarna. 
På hösten 1996 presenterar Ove Billing 
förbättrade registermallar i MS Works 
3.0 och 4.0 för Windows.  

egisterprojektet börjar ta form 
under 1985 och kallas projekt 
Claes. Inledningsvis kon-

centrerar man sig på register till vigsel-
längder (Lill-Klas), för att följa upp med 
register till födelse- och dödlänger (Stor-
Klas)

Under 1986 gör Claes-projektet en 
rivstart. Registreringsprogrammet som 
används kallas Rinflex. Bearbetning, 
sortering och utskrift sker med Disreg.  
Redan i april detta år finns tre kompletta 
register att köpa: Fröskog, Ånimskog 
och Tösse med Tydje. Dessa är utskriv-
na i A4-format och registren omfattar 69, 
125 respektive 220 sidor. Priset sätts till 
50, 75 resp 100 kr/st. Arbetet med dessa 
har pågått innan projekt Claes sjösattes 
men får ändå ”Claes-dräkt”.

Första registret inom projekt Claes 
är Östra Skrukeby i Östergötland, som 

omfattar vigselnotiserna fram till år 
1860 på 130 sidor i A4-format, med ka-
rakteristiskt röd framsida. Det är Erik 
Carlegrim som utför registreringen och 
PO som svarar för produktionen. Re-
gistret ligger klart i augusti. På tur står 
Lillkyrka, också i Östergötland, och 
Silvberg i Dalarna och många fler är på 
väg. I augusti redovisas ytterligare 15 
nya församlingar på gång att registreras. 
I oktober pågår arbete med hela 62 för-
samlingar spridda över landet! 

När PO drar sig tillbaka efter årsmötet 
1989 är projekt Claes framtid osäker. I 
lager finns 42 register framtagna utöver 
de register för församlingar i Dalsland 
som tillhör ET Släktförening. Under 
året säljs en komplett serie av registren 
till mormonerna i Salt Lake City, USA. 

Projekt Claes
R

R

Det välkända omslaget på alla register 
från Claes-projektet, som färdigställs 
och levereras av PO!
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fter avsparken för nordiskt sam-
arbete på Sånga-Säby 1986 
är tanken att de nordiska 

ländernas föreningar fortsättningsvis 
skall bytas av som värdar för kommande 
symposier. 

Symposier hålls i november 1987 i 
Åbo, i november 1988 i Helsingör, 1989 
planerat ett att hållas i Oslo men det 
ställs in, i oktober 1990 i Vårdnäs, sö-
der om Linköping, i samband med Dis 
10-årsfirande (se Diskulogen nr 20), i 
oktober 1991 i Brandbu, norr om Oslo  
(se Diskulogen nr 24) och i november 
1992 i Helsingfors, för första gången 
med deltagare från  Estland (se Disku-
logen nr 28).

Då dessa symposier bedöms lite smala 
och fokuserade enbart kring datorhjälp 
föreslår Sture Bjelkåker och Leif Mether 
från Finland att man tar fram en ny sam-

verkansform. De större släktforskaror-
ganisationerna i de olika länderna skick-
ar istället representanter till ett möte, 
delar med sig av olika rapporter och ge-
mensamt diskuterar intressanta ämnen 
varav datorhjälp är ett. Forumet kallas 
Nordgen och första mötet hålls 1993. 
Sedan hålls Nordgen-möten regelbun-
det varje år. För aktuell information, se 
www.nordgen.com. Här hittar du dessutom 
en intressant släktforskarordbok med 
översättningar mellan svenska, norska, 
danska, finska,  isländska och engelska. 

1990 hålls ett möte i Kungälv, med 
representanter från Dis, Dis-Väst och 
interimsstyrelsen för den nybildade Dis 
Norge vars ordförande Wilhem Færden 
tidigare deltagit i en av de första Disgen-
kurserna i Linköping. 

Nordiskt samarbete
E
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Regionföreningar
Dis-Väst
Den 19 september 1987 hålls på Partille 
Slott ett konstituerande möte för bildan-
det av en lokal Dis-förening med följan-
de styrelse: ordförande Bertil Magnus-
son, sekreterare Tage Andersson, kassör 
Björn Rung. Upptagningsområde blir 
Västergötland, Bohuslän, Dalsland, 
Värmland och Halland. I Dis förbereds 
stadgeändring för anslutning av lokal 
Dis-förening. 

Vid Dis styrelsemöte den 12 december 
1987 diskuteras Dis-Västs stadgar som  
inte  innehåller  de krav på medlemskap 
i Dis som Dis kräver. Föreningen skall 
kallas regionförening och får en över-
gångstid på ett år att fastställa, av Dis 
godkända, stadgar och ansluta sig till 
Dis. 

Stadgarna ändras under våren 1988 
och regionföreningen erhåller ett eko-
nomiskt stöd på 20 kr/Dis-medlem som 
också är medlem i Dis-Väst. 

Dis-Öst
Göran Tengnér arrangerar ett konsti-
tuerande möte i Mariahissen den 21 
september1988. Inledningsvis kallas 
regionföreningen Dis-Stockholm, men 
upptagningsområdet vidgas till Stock-
holms och Uppsala län och namnet Dis-
Öst antas. Göran blir interimsordföran-
de. Carl-Olof Sahlin blir sekreterare och 
Lena Holmer kassör.

Dis-Syd
Vid ett möte den 28 mars 1992 i Lund 
bildas en interimsstyrelse för Dis-Syd. 
Interimsordförande blir Ove Billing, 
med Frans Johansson som kassör och 
Jan Nilsson som sekreterare. Fören-
ingen håller ett konstituerande årsmöte 
den 25 september. Upptagningsområde 
är Skåne, Blekinge och Södra Halland.

Dis-Mitt
Den 15 november 1992 håller Dis-Mitt 
sitt konstituerande möte i Sundsvall. 
Berndt Lindfors väljs till föreningens 
ordförande. Föreningens upptagnings-
område är X-, Y- och Z-länen.

Dis-Aros/Dis-Bergslagen
Dis-Aros bildas den 21 november 1995 
i Västerås. Initiativtagare är Kent 
Roos och interimsordförande blir Hå-
kan Östholm. Upptagningsområdet 
är Västmanland, Närke, Värmland, 
Södermanland, Uppland och Dalar-
na. Regionföreningen Dis-Aros byter 
under 2007 namn till Dis-Bergslagen. 

Dis-Småland
Dis-Småland bildas den 11 okto-
ber1997 i Vimmerby. Till interims-
ordförande väljs Rune Elofsson, 
Eksjö. Upptagningsområdet är Jön-
köpings, Kronobergs och Kalmar län.

Dis-Nord 
Dis-Nord bildas den 23 oktober 
2004 i Skellefteå. Initiativtagare är 
Folke Aili från Skellefteå. Upptag-
ningsområdet är de två nordligaste länen 
Norrbotten och Västerbotten.

Dis-Östergötland/Dis-Filbyter
Vid ett möte den 30 november 2006 i 
det gamla kapellet i Gamla Linköping 
bildas den 8:e regionföreningen, med 
arbetsnamnet Dis-Östergötland. Upp-
tagningsområdet är Östergötland och 
Södra Södermanland. Namnet ändras 
snabbt till Dis-Filbyter. Initiativtagare 
och interimsordförande är Rolf Eriks-
son. Sekreterare blir Anne-Marie de 
Leeuw och kassör Gull-Britt Anders-
son. 
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Dis på nätet
ed hjälp av en telefonupp-

koppling och ett modem 
anslutet till datorn kan 

man ringa upp en annan dator och ut-
växla meddelanden och data med ett 
program kallat Monitor. I augusti 1987 
öppnar Dis ett antal möten på ABC-Östs 
Monitor-system under benämningen 
Dismon. Mötena blir släktfor och Dis-
styr. I Göteborg sätter så småningom 
Evert Johansson upp ett monitorliknan-
de Opus-system i sin dator för kommuni-
kation med Dismon. Samma sak gör Leif 
Wahlberg i Stockholm. Efter hand byter 
även Dis centralt till ett Opus-system. 

Dis datanät Disnet, förses 1989 med 
en Opus-databas för meddelandehan-
tering över telenätet som ersättning för 
ABC-Östs Monitor. 

Dis Family
Bo Kleve demonstrerar efter årsmötet 
1989 den nya databasen Dis Family som 
ligger i ett nätverk via telenätet, med 

stora internationella databaser. Dis Fa-
mily innehåller konferensarea, filarea 
och DisBas – en databasarea.

Dis Family har under några år base-
rats på Opus-databasen. 1992 tittar Bo 
Kleve på ett nytt program som heter 
Maximus och som erbjuder bättre stöd 
för olika teckenset (7/8 bit), bättre me-
nyer m.m.

Två nya BBS:er (Bulletin Board Ser-
vice) sätts i drift under 1995, en hos Dis-
Väst, med Kjell Weber som operatör, 
en hos Dis-Syd, med Jan Nilsson som 
operatör.

I november 1996 hålls ett möte kring 
Internet. Man beslutar att innehållet på 
BBS:en skall flyttas till en webbserver. 
Man hänvisar istället till PO Bergmans 
och Hans Alhborgs mycket innehålls-
rika hemsidor.

Dis och regionföreningarnas BBS:er 
är på väg att avvecklas 1999. Befintliga 
register bör flyttas till annan plats. I slu-
tet av mars kraschar Dis Family. Styrel-

sen tar beslutet att den ska stängas efter 
information om detta i nästa Diskulog, 
dock tidigast den 1 juli. I nummer 53 
ges en tillbakablick över de 10 år som 
BBS:en varit i drift. 

I Diskulogen nr 53, februari 2001, 
redovisas Dis aktiviteter via BSS, och 
uppringda telefonförbindelser till fast 
internetuppkoppling. 

Dis hemsida
Dis första webbsida är i drift den 1 okto-
ber 1995, utformad av Björn Johansson 
och med Jonas Medin som webmaster. 
Webbsidan har placerats på Linköpings 
kommuns server bland övriga lokala 
föreningar. Problem uppstår när kom-
munen inte vill komplettera befintligt 
innehåll och lägga upp fler sidor.
 Eget konto hos nätoperatören Algonet 
ger oss kontroll över vår hemsidas inne-
håll och vi registrerar också vårt eget 
domännamn: www.dis.se. Dis första egna 
hemsida öppnas i april 1996.

M
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I Diskulogen introduceras läsaren för 
Internet genom information om e-post 
och World Wide Web, om filöverföring 
med FTP och om olika hemsidor och 
sökverktyg som www.altavista m.m. 

Dis Forum
Björn presenterar vid årsmötet 1997 Dis 
Forum på Dis hemsida. Via ett antal te-
man kan medlemmarna lämna synpunk-
ter på Dis verksamhet och dela med sig 
av erfarenheter och problem kring Dis-
gen och andra program.

Bredband i Forskarstugan
En internetuppkoppling till Forskar-
stugan diskuteras 1998. Priset från en 
operatör för 128 kB/s ligger på 12 000 kr 
för installation och en månatlig kostnad 
på 6200 kr. Nytt fiberoptiskt bredband 
ansluter 2007 Forskarstugan till cyber-
rymden.

Adventskalender med nyheter
Dis hemsida kompletteras med en Ad-
ventskalender under december 1998. Bak-
om luckorna döljs ett flertal nyheter, bl.a.

1 dec:  Sveriges Släktforskarförteckning 
blir tillgänglig för sökning via in-
ternet

2 dec: Baka din egen Dis-pepparkaka. 
Tips på hur du gör Dis-loggan till 
kakform. 

3 dec:  Demo och uppdatering av Disgen 
7.0e tillgänglig för nedladdning

5 dec:  Nya Dis Forum öppnas på nätet. 
Olika diskussionsgrupper för ef-
terlysningar, datoranvändning, 
Disgen, m.m.

11 dec:  Släktforskarprogrammet Reu-
nion erbjuds som ersättare för 
Disgen på Mac, till ett av Dis ra-
batterat pris

14 dec: DisByt blir tillgängligt för sökning 
på nätet

I Diskulogen nr 53, februari 2001, redo-
visas Disgens utveckling och Dis aktivi-
teter via BSS och uppringda telefonför-
bindelser till fast internetuppkoppling. 

Ny hemsida
Dis nya hemsida, designad av Urban 
Windahl, öppnas i november 2001. Ur-
ban presenterar Nya Dis Forum under 

2002 med samma program som Anbytar-
forum på Rötter. En ny server planeras 
för Dis internettjänster 2002. Den nu-
varande inhyrda tjänsten för DisByt hos 
ABC-klubben börjar svikta.

2006 införs en nyhetsspalt från svens-
ka och utländska dagstidningar på hem-
sidan. Artiklar med anknytning till släkt-
forskning väljs ut och visas. 

Föregående sida: Dis första hemsida.
Vänster: Dis hemsida från 2001.
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en lilla källarlokalen på Sand-
gatan är trång. 1994 behö-
ver Dis en bättre och större 

lokal, med plats för både personal och 
besökare. Under mellandagarna 1994-
1995 lämnar Dis sin källarlokal och 
flyttar till Gelbgjutaregården i kultur-
reservatet Gamla Linköping. Huset är i 
två plan med bjälkar i taket och knapp 
ståhöjd. Utöver kansli kommer den att 
rymma datorer för demonstration av 
Dis programvaror samt en dator inne-
hållande den Demografiska databasen 
för Linköping.  På husets vägg hängs 
en järnskylt med Dis logga, tillverkad 
av Smeden i Klockrike, och på entrén 
en träskylt, gjord av grannen i Gamla 
Linköping, träkonstnären Gunnar Ka-
nevad. 

Under 1995 förstärks expeditionen 
vid hög belastning av Annika Blomberg 
och Hans Drotz. Anställningen av Hans 
Drotz upphör hösten 1995 då det nya 
medlemsregistret är i drift. En rutin för 
inbetalning av medlemsavgifterna i Dis 
och regionföreningarna till ett konto för 
senare fördelning upprättas. 1996 behö-

ver Elisabeth permanent förstärkning 
och Ragnhild Bergström timanställs. 
Från 1 december arbetar hon på halvtid. 

Elisabeth Svensson slutar sin anställ-
ning våren 1997 för flytt till England. 
Två halvtidstjänster inrättas efter hen-
ne. Ragnhild Bergström, till vänster på 
bilden, behåller sin tjänst och Annika 
Blomberg, till höger, anställs på den an-
dra.

Styrelsen beslutar 1997 att teckna 
hyresavtal för Scoutgårdens källar- och 
markplan att delas med ÖGF och ev. 
Linköpings Historiska Forskningscen-
ter. Scoutgården är också belägen i kul-
turkvarteren Gamla Linköping. Sista 
helgen i februari 1998 flyttar Dis fors-
karstuga till sina större lokaler. Skyltar 
tas ned och sätts upp på nya fasader. Vi 
flyttar in i källar- och markplan på till-
sammans 180 kvadratmeter. Av dessa 
hyr i sin tur ÖGF ett av rummen i mark-
planet och delar kostnad för de gemen-
samma utrymmena . Formell invigning 
blir det den 10 maj. Invigningstalaren 
borgmästare Eva Joelsson inviger loka-
lerna och Gamla Linköpings intendent 

Gunnar Elfström berättar om husets his-
toria och hälsar Dis och ÖGF välkomna. 

Annika Blomberg slutar sin halvtids-
tjänst i december 1999. Ragnhild går 
upp på heltid från 1 mars 2000. Till web-
master, datoransvarig, marknadsansva-
rig och extra expeditionsresurs anställs 
Urban Windahl år 2000 på halvtid. 

Roland Karlsson, som ideellt arbetat 
som stugvärd, anställs från 2001 med 
AF-bidrag som assistent och besökar-
handledare i forskarstugan. Från 2002 
går Urban Windahl upp på heltid. Ro-
lands anställning upphör den 31 juli 2003 
och Urban Windahl anställs då på heltid. 
Ragnhild får hjälp på Dis expedition då 
Gullbritt Andersson anställs den 14 mars 
2005 på heltid. Urbans anställning upp-
hör i början av 2006 och Gullbritt slutar 
sin heltidstjänst den 30 juni 2009.

Michael Olsson anställs på prov i mars 
2007 som webbredaktör och verksam-
hetsledare och arbetet med en ny webb-
sida startas. Michael slutar sin tjänst 
2009. Expeditionen får förstärkning 
med Susanne Enkel på heltid från den 
19 oktober 2009. 

Lokaler och personal
Ragnhild, Elisabeth och Annika

D
O
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Disbyt
lof Cronberg lanserar databa-

sen DisByt under jubileet i 
Vårdnäs 1990. Med material 

f rån olika forskares registrerade 
uppgifter i Disgen samlade i en databas 
kan man sortera och jämföra dessa upp-
gifter. Resultatet blir information om 
vilka forskare som arbetar med samma, 
överlappande eller närliggande mate-
rial. Databasen växer med varje insänt 
bidrag. Även användare av andra pro-
gram kan bidra till DisByt genom att 
med programmet DBgeD extrahera öns-
kat material ur en godtycklig geDcom-
fil. Programmet DBaBc gör sammalunda 
ur filer från Disgen i ABC. 

Våra systerföreningar i Norge, Dan-
mark och Finland visar intresse för Dis-
Byt. Sture skriver ett avtal med Gunnar 
Aaboe för test av DisByt i Norge.

Som ”julklapp” 1991 kan man nu söka 
i DisByt-databasen från Dis Family. 
Man kan söka efter familjenamn (ej -son 

eller -dotter) och på sockennamn. Detta 
öppnar nya möjligheter till åtkomst för 
medlemmarna.

DisByt-databasen kompletteras 1992 
med uppgifter ur Svenska Antavlor.

Olof Cronberg arbetar vidare under 
1997-1998  med en kraftfullare DisByt 
2000, som kommer att hantera personers 
förnamn och därmed lagra alla personer 
i en eller flera poster. Tidigare har ju 
personer med samma namn och socken 
bildat en post. 

DisByt-sidornas sökanvisningar över-
sätts år 2000 till engelska, tyska och fin-
ska. Åldersgränserna ändras till 25-års-
gräns för avlidna och 90-årsgräns för 
övriga. En ny DisByt-bas med finskt 
material öppnas. För denna gäller grän-
serna 25 år för avlidna och 100 år för 
övriga.

2003 startas DisByt Suomi, en finsk-
språkig version av DisByt med placering 
på Åland.

Då man uppmärksammat att medlem-
mar som slarvar med medlemsavgiften 
fortsätter att söka i DisByt, införs 2006 
en spärr för möjligheten att klättra i 
släktträden.

2007 införs en kvalitetsmärkning i 
form av tecken som indikerar i vilken 
grad fullständiga datum och källhänvis-
ningar förekommer i materialet. Ett (-) 
markerar att datum saknas och med en 
eller flera stjärnor indikeras hur många 
notiser som har kompletta datum och 
hänvisningar (*). Vidare införs visning 
av antavla samt blädderfunktion för vis-
ning mellan olika forskares material för 
samma person. Läs mer i Diskulogen 
nr 77.

DisByt drabbas av fem databaspro-
blem under sommaren. Serverutrymme 
flyttas från ABC-klubben till Dis egen 
server i Linköping. Problem med sorte-
ring av databasen kräver en återställning 
av denna till vårens innehåll. 

Spår
Spår, Som Står för ”Svenskt personre-
gister genom århundradena”, lanseras 
av Olof under 2000 och är en samling av 
referenser till personregister som med-
lemmar eller andra forskare tagit fram. 
Personuppgifter ur registren integreras 
med övrigt material i DisByt. spår från 
Släktdatas personregister, födelseupp-
gifter ur Sveriges Dödbok, register från 
GF-samlingar, m.m. infogas. 

Dispos
Vid årSmötet den 12 mars 2006 pre-
senterar Olof Cronberg en ny nättjänst: 
Dispos, en spin-off från databasen Dis-
Byt. Med Dispos kan man söka efter 
referenser till källmaterial för en per-
sons händelse, tidpunkt och församling. 
Baserat på inlämnade källreferenser i 
DisByt-basen kan Dispos, om sökkri-
terierna inte ger direkt träff, genom en 
uppskattning ange sannolik plats för var 
en viss källa kan hittas. Referenser läm-
nas till Svars volymer av kyrkböcker, till 
Genlines volymer och om möjligt till si-
dor inom dessa. Information ur Sveriges 
församlingar genom tiderna visas och 
också länkar till register till kyrkböcker 
och andra digitala referenser som Eniros 
kartor och Lantmäteriets historiska kar-
tor. Från Disgen 8.1b kan man direkt nå 
Dispos för att söka efter källreferenser 
för aktuell person på angiven ort och ak-
tuellt årtal. 

O
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Litet tabellverk
Årsmöten

År Lokal (i Linköping) Ordförande Sekreterare

1980 Saab-Scania Lars Blomberg PO Bergman

1981 Linköping Lars Blomberg PO Bergman

1982 Linköping Lars Blomberg PO Bergman

1983 Folkets Hus Åke Sundelin PO Bergman

1984 Linköping Åke Sundelin PO Bergman

1985 Linköping Åke Sundelin PO Bergman

1986 Sånga-Säby, Ekerö Åke Sundelin PO Bergman

1987 Linköping Rune Stalefors PO Bergman

1988 IOGT/ NTO Jan Faith-Ell CO Sahlin

1989 IOGT/ NTO Jan Faith-Ell Björn Molin

1990 Vårdnäs stiftsgård Per Ahlén CO Sahlin

1991 ICL Anders Selbing CO Sahlin

1992 ICL Gunnar Wenngren CO Sahlin

1993 Konsert & Kongress Gunnar Wenngren CO Sahlin

1994 Konsert & Kongress Gunnar Wenngren CO Sahlin

1995 Konsert & Kongress Gunnar Wenngren CO Sahlin

1996 Länsmuseet Gunnar Wenngren Olof Cronberg

1997 Länsmuseet Anders Selbing Olof Cronberg

1998 Konsert & Kongress Anders Selbing Olof Cronberg

1999 Konsert & Kongress Gunnar Wenngren CO Sahlin

2000 Vårdnäs stiftsgård Arne Wallgren CO Sahlin

2002 Konsert & Kongress Gunnar Wenngren CO Sahlin

2003 Valla Folkhögskola Ingvar Kärrdahl Maria Holmgren

2004 Valla Folkhögskola Gunnar Wenngren Maria Holmgren

2005 Valla Folkhögskola Gunnar Wenngren Eva Dahlberg

2006 Valla Folkhögskola Gunnar Wenngren Elisabeth Leek

2007 Valla Folkhögskola Gunnar Wenngren Elisabeth Leek

2008 Valla Folkhögskola Gunnar Wenngren Elisabeth Leek

2009 Valla Folkhögskola Gunnar Wenngren Elisabeth Leek
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Årsmötesföredrag

År Föredragshållare Ämne

1991 Göte Stengård Om digitala bilder

1992 Stefan Fogelvik Stockholms Hist Databas

Hans Jürgen Schmitz Migration Norden-Tyskland

1993 Michael Stode FamilySearch, CD

1994 Göran Kristiansson Nationella Arkivdatabasen

1995 Peter Berkesand Kyrkböcker som historisk källa

1996 Hermelin, Viksten Kyrkböcker On Line

1997 Bertil Grundström Emigrantdatabaser

Elisabeth Thorsell Amerikanska datakällor

1998 Jan Paul Strid Bjärka-Säby-projektet

1999 Ted Rosvall Mannen som försvann

2000 – DIS 20 år – historisk kavalkad

2002 Björn Sjökvist, RSV Nya folkbokföringen

2003 Cecilia Hägerhäll Genetik och genealogi

2004 Björn Peck, RAÄ Digitala historiska kartor

2005 Magnus Johansson Ett svenskt datamuseum

2006 Peter Wallenskog 10 år med Genline

Anders Nordström SVAR och den digitala utmaningen

2007 Mats Hayen Digitalisering vid Stockholms Stadsarkiv

2008 Helena Nordbäck Släktforskarnas Arkiv GF

2009 Bertil Ljungars, Barbro Bragée JUF Släktgårdsinventering

Valberedningens sammankallande

Medlem År

Roland Karlsson, Linghem 1998–1999

Kerstin Olsson, Eslöv 2000

Björn Molin, Västra Frölunda 2001

Rune Elofsson, 2002–2004

Ivar Forsström, Söderköping 2005

CO  Sahlin, Täby 2006–2008

Kerstin Olsson, Eslöv 2009
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Medlem Suppleant Ordinarie Avgång Antal år

Margareta Avenius-Domeij, Linköping x 1980 1981 1

Sören Jacobsson, Linköping x 1980 1982 2

PO Bergman, Sturefors x 1980 1988 8

Lars Blomberg, Linghem x 1980 2000 20

Björn Johansson, Linköping x 1980 2000 20

Bo Wistrand, Linköping x 1981 1989 8

Sture Bjelkåker, Linköping x 1981 2007 26

Rune Stalefors, Linköping x 1982 1995 13

Elisabeth Thorsell, Linköping x 1983 1984 1

Bertil Magnusson, Partille x 1987 1988 1

Göran Tengnér, Stocksund x 1987 1995 8

Ewert Johansson, Göteborg x 1988 1989 1

Olof Cronberg, Växjö x 1988

Karl Gustav Junhall, Kinna x 1989 1993 4

Mats Hallerby, Tyresö x 1989 1990 1

Björn Molin, Angered x 1989 1999 10

Bertil Stalefors, Linköping 1989 x 1995 6

Boo Jonsson, Nacka 1989/ 1992 1990 1992/ 1993 4 

Ove Billing, Laholm x 1992 1995 3

Bo Kleve, Linköping 1990 1993

Marianne  Falkenströmer, Tumba 1993 1995 1999 7

Håkan Asmundsson, Linköping 1993 x 1994 1

Lars Bertil Nilsson, Moholm 1994 x 1995 1

Björn Hellström, Spånga 1995 1999 2004 9

Rune Borg, Skänninge x 1995 1997 2

Jan Nilsson, Staffanstorp x 1995 1998 3

Gunder Grünning, Linköping x 1997 2007 10

Lotta Hessel, Linköping 1995 1998 2000 5

Maria Holmgren, Åkersberga 1998 1999 2004 6

Bernt Lindfors, Njurunda 1999 2000 2003 4

Monika Krantz, Oxie 1999 x 2005 6

Christer Gustavsson, Linköping x 2000 2007 7

Olof Fahlander, Linköping x 2000 2002 2

Kjell Weber, Torslanda 2000 x

Marianne Munktell, Stockholm 2000 x 2006 6

Eva Dahlberg, Jönköping 2002 x

Rolf Eriksson, Vikingstad 2003 x 2008 6

Gunnar Bengtsson, Hässelby 2003 x 2006 3

Elisabet Leek, Stenhultsbrunn x 2005

Karl-Ingvar Ångström, Härnösand x 2006

Christer Lindskog, x 2006 2007 1

Kjell-Åke Carlenäs, Linköping x 2007

Bengt Karlsson, Linköping x 2007

Daniel Berglund, Västra Frölunda x 2008

Ulf Frykman, Linköping x 2008

Ingrid Böklin, Tjörnarp x 2009

Styrelseledamöter
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Kassörer

Medlem Tillträde Avgång Antal år

Margareta AveniusDomeij 1980 1981 1

Bo Wistrand 1981 1983 2

Sture Bjelkåker 1983 1988 5

Rune Stalefors 1988 1995 7

Rune Borg 1995 1997 2

Gunder Grünning 1997 2007 10

Bengt Karlsson 2007

Sekreterare

Medlem Tillträde Avgång Antal år

PO Bergman 1980 1989 9

Olof Cronberg 1989 1998 9

Maria Holmgren 1998 2004 6

Monica Krantz 2004 2005 1

Elisabet Leek 2005

Ordföranden

Medlem Tillträde Avgång Antal år

Lars Blomberg 1980 1984 4

Rune Stalefors 1984 1988 4

Sture Bjelkåker 1988 2007 19

Olof Cronberg 2007

Hedersmedlemmar

Medlem År

PO Bergman, Sturefors 1990

Rune Stalefors, Linköping 1995 avled 2002

Arne Wallgren, Partille 1998

Lars Blomberg, Linghem 2000

Björn Johansson, Linköping 2000

Sture Bjelkåker, Linköping 2009
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Deltagande vid Släktforskarförbundets Släktforskardagar

År Plats

diS deltar som utstäl-
lare (U) och medlems-

förening (M)
Antal medlemmar 

i SSF
Antal medlem-

mar i Dis
Dis-medlemmar i % av 

SSFF:s medlemmar

1987 Lund U

1988 Skara U

1989 Sundsvall U 12200

1990 Västerås U 15100

1991 Oskarshamn M+U 15900

1992 Uppsala M+U 20800

1993 Luleå M+U 22200

1994 Örnsköldsvik M+U 25700

1995 Stockholm M+U 26200

1996 Växjö M+U 29100

1997 Helsingborg M+U 32500

1998 Jönköping M+U 38100 8100 21

1999 Karlstad M+U 41800 10200 24

2000 Linköping M + U + Arrangör 45700 12300 27

2001 Borås M+U 50800 15100 30

2002 Borlänge M+U 55000 17200 31

2003 Ronneby M+U 59000 19000 32

2004 Östersund M+U 62000 21400 35

2005 Göteborg M+U 65000 23300 36

2006 Stockholm M+U 67000 24500 37

2007 Halmstad M+U 68500 25000 36

2008 Malmö M+U 70000 25500 36

2009 Falköping M+U 71000 26000 37





Föreningen för datorhjälp i släktforskningen 
startade 1980. Vi som var med då kunde natur-
ligtvis inte drömma om vad som komma skulle. 
Från 0 till 26000 medlemmar på 30 år – det är 
en hisnande resa. 
Släktforskningsprogrammet disgen började ut-

vecklas på och för ABC80 och har under årens 
lopp blivit ett fullfjädrat Windowsprogram.

Denna publikation sammanfattar historien om 
programmets utveckling  och berättar om per-
soner som bidragit till att göra dis  till Sveriges 
största släktforskningsförening.

Föreningen Dis

Gamla Linköping  
582 46 LINKÖPING

www.dis.se

”Vi är många nu! Det är med 
glädje vi kan konstatera att det 
idag finns ett stort antal Dis-
gen- och Disreg-program sprid-
da över Norden! Visste du att ni 
redan är 38 som använder Dis-
gen och 9 som använder Disreg?”

Citat ur första numret av Diskulogen (1984)

ISBN 978-91-978851-0-2

789197 8851029
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